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Університет менеджменту освіти НАШІ України (м. Київ, Україна)
в особі ректора, члена-кореспондеита Академії наук вищої освіти України
Кнріїчетса Миколи Олексійовича з однієї сторони та Університет
суспільних наук (м. Лодзь, Республіка Польща) в особі канцлера Пкотра
Домжала з іншої сторони (надалі — Сторони), виходячи з необхідності
забезпечення потреб суспільства і держав у кваліфікованих фахівцях,
поліпшення професійної та практичної підготовки майбутніх випускників,
ефективного використання навчального та наукового потенціалу професореьковикдадацького складу, пожвавлення прямих зв'язків між Сторонами, а також з
метою координації спільних дій у наукових дослідженнях уклали що Угоду
про таке:
1, Предмет угоди
1.1. Спільна розробка , освітніх та наукових проектів на замовлення
зацікавлених відомств України. Польщі та інших держав, спільна участь у
міжнародних освітніх та наукових проектах.
1.2. Проведення за участю Сторін наукових, науково-практичних
конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів, а також підготовки
науково обґрунтованих підходів до вирішення економічних, соціальних та
освітніх проблем.
1.3. Створення спільних авторських колективів для розробки монографій,
підручників, посібників та ін.
1.4. Освітня компонента угоди направлена на створення сучасних
принципів:
•
трансферу освітніх послуг, сумісності програм підготовки
бакалаврів, магістрів за принципом підготовки «Подвійний диплом»:
•
стажування науково-педагогічних працівників, обміну студентами в
межах програм практик;

•
брати участь у наукових конференціях, науково-методичних
семінарах, які будуть проводитись в одній із Сторін;
•
запрошувати провідних фахівців Сторін для чигання лекцій,
проведення занять зі спецкурсів, участі у наукових та методичних семінарах,
тощо;
•
надавати навчально-методичну літературу, що видана у навчальних
закладах.
3. Відповідальність Ст орін
3.1. Ця угода не покладає на Сторони фінансових зобов’язань.
3.2. Термін дії угоди - безстроковий, до моменту ініціативи розриву
однією зі Сторін.
3.3. Зміни і доповнення до даної угоди приймаються шляхом письмової
згоди Сторін.
3.4. Угода складена в двох екземплярах (українською і польською мовою
кожен екземпляр) для кожної зі Сторін.
3.5. Угода вступає в силу з моменту її підписання.
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