EGYÜTTMÜKÖDESI SZÄNDEKNYILATKOZAT

УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
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amely letrejött egyreszröl а

укладена з однієї сторони

Debreceni Egyetem BTK Muvelödestudomänyi
es
Human
Tanulmänyok
Tanszeke
а
toväbbiakban DE Tanszek
4032 Debrecen, Egyetem ter 1.
Kepviselö: Dr. Juhäsz Erika, tanszekvezetö

кафедрою гуманітарних студій та
мистецтвознавства гуманітарно-філософського
факультету Дебреценського університету (далі
Кафедра)

mäsreszröl а

4032 Дебрецен, пл.Едєтем 1
представник; др.Югас Еріка, завідуюча кафедрою
з іншої сторони

Oktatäsmenedzsment
Egyetem
(Äilami
felsooktatäsi intezmeny), a toväbbiakban; rövid
nev OM Egyetem
Ukrajna, 04053 Kijev, Szicsiöveszek ut 52-A.
Kepviselö: Dr. prof. Olejnyik Viktor, rektor

Від ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України:
Адреса: Україна, м. Київ, вул. Січових стрільців,
52-А
Представник: Олійник Віктор Васильович, ректор,
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
(академік) та член Президії Національної академії
педагогічних наук України, заслужений працівник
освіти України

között alulfrott napon, az aläbbiakban rögzi'tett
feltetelek szerint;

у вказаний нижче день,
викладеними в подальшому:

1. A Megällapodäs tärgya:

1. Предмет Угоди:

f

згідно

з

умовами,

Együttmüködö partnerek kijelentik, hogy közös
celjuk az együttmüködö felek munkatärsai es
hallgatöi köreben az elmeleti es gyakorlati
ismeretek fejlesztese, szakmai es tudomänyos
törekveseik
tämogatäsa,
pälyäzati
es
projektszintü együttmüködesük erösitese.

Партнери
(Сторони),
що підписують Угоду,
заявляють, що мають спільну мету - розвиток
теоретичних
та
практичних
знань
серед
співробітників та студентів обох сторін, підтримку
їхніх фахових та наукових зусиль, посилення
співпраці на конкурсних та проектних рівнях.

Az együttmüködes különösen az
területekre, tevekenysegekre terjed ki:

afäbbi

Співпраця поширюватиметься, у першу чергу,
на наступні сфери та напрями діяльності:

Együttmüködnek az aläirö intezmenyek
szakemberek
toväbbkepzeseben
felsöfokü
kepzesek es felnöttkepzesek (pl. Nyäri Akademia,
treningek stb.) terän egyaränt.
Együttmüködnek szakmai es tudomänyos
programok szervezeseben, megvalositäsäban,
egymäsnak a sajät ilyen jellegü programjaikat
ajänljäk.
Közremüködnek kutatäsokban, kutatäsi
projektek kidolgozäsäban es megvalositäsäban.
Együttmüködnek
szakkönyvek,
tanulmänykötetek, monogräfiäk, szakfolyöiratok
megjelenteteseben.
Segltik egymäs publikäciös tevekenyseget
a sajät szervezeteiken keresztül.
Kölcsönösen feltüntetik honlapjaikon az
egymässal valö együttmüködes tenyet, ilietve
annak eredmenyeiröl beszämolnak.

Установи-учасники
співпрацюватимуть
в
сфері підвищення кваліфікації спеціалістів як у
формі курсів вищого рівня, так і курсів для дорослих
(наприклад, Літня Академія, тренінги тощо).
Співпрацюватимуть в ході організації та
реалізації
фахових
і
наукових
програм,
пропонуватимуть такого роду програми один
одному.
Співпрацюватимуть у дослідженнях, розробці
та реалізації дослідницьких проектів.
Співпрацюватимуть у виданні підручників,
збірників досліджень, монографій та фахових
періодичних видань.
Підтримуватимуть спільні редакційні проекти,
організовуватимуть
презентації
посібників,
здійснюватимуть обмін публікаціями, монографіями
тощо.
Сторони
на
власних
інтернет-сайтах
публікуватимуть результати співпраці.

Együttmüködök reszeröl foiyamatos a temäval
kapcsolatos szakmai konzultäciö.

З
боку
Сторін
на
постійній
основі
здійснюватимуться фахові консультації у зв'язку з
цією темою.

Együttmüködök szakmai kapcsolattartönak az
aläbbi szemelyeket jelöllk kl:
a Debreceni Egyetem reszeröl: Dr. Juhäsz
Erika, tanszekvezetö föiskolai docens
Oktatäsmenedzsment Egyetem reszeröl:
Dr. prof. Olejnyik Viktor, rektor

Сторони, що співпрацюють, визначають для
постійного фахового контакту наступних осіб:
Від Дебреценського університету: др. Югас
Еріка, завідувач кафедри, доцент вищої школи
Від ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАГІН України: Олійник Віктор Васильович, ректор,
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
(академік) та член Президії Національної академії
педагогічних наук України, заслужений працівник
освіти України

2. Jelen hatärozatlan idöre szölö Megäliapodäs
csak
a
felek
iräsbeli
megäilapodäsäval
mödosithatö, egeszithetö ki vagy szüntethetö
meg.

2. Зазначена Угода, що не має визначеного терміну
дії, може бути змінена, доповнена чи скасована
тільки за письмової домовленості Сторін.

3. Együttmüködök rögzitik toväbbä, hogy üzleti
titok jogcimen
nem tagadhatjäk meg а
megällapodäsrö! valö täjekoztatäst az erre
jogosult es illetekes szervek, szemelyek szämära.

3. Сторони також фіксують, що не можуть
відмовити в наданні інформації щодо даної Угоди
юридично уповноваженим і компетентним органам
та особам під приводом захисту комерційної
таємниці.

4. Jelen Megällapodäsban nem szabälyozott
kerdesek tekinteteben a Polgäri Törvenykönyv
rendelkezesei az iränyadöak.

4. У питаннях, які не врегульовані вказаною Угодою,
слід керуватись нормами
Цивільно-правового
кодексу.

5. Jelen ket oldalböl ällö Megällapodäst, amely
negy, egymässal mindenben megegyezö eredeti
peldänyban keszült, együttmüködök kepviselöi
elolvasäs es ertelmezes utän, mint akaratukkal
mindenben megegyezöt jövähagyölag irtäk alä.

5. Зазначену Угоду, яка викладена на двох
сторінках і виготовлена в чотирьох, повністю
відповідних
оригінальних
примірниках,
представники
Сторін,
після
вивчення
та
усвідомлення,
повністю
погоджуючись
із
викладеним, підписали як таку, що повністю
відповідає спільній меті.

Угорщина, м. Дебрецен, 28 червня 2017 р.

Debrecen, 2017. jünius 28.
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Dr. Juhäsz Erika

Dr/prof. Olejnyik Viktor

др. Югас Еріка

доктордіед^йа^Щрзр Олійник

tanszekvezetб їбізкоіаі босепє
завідувач кафедри, доцент вищої школи

az Ok^l^s'mepedzsiwept Ejgygtem rektora
ректор|цВНЗ^'«Університет менеджменту
л ?орвіти|ГВДПН України
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