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Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» 
НАГІН України (Україна), в особі ректора Кириченка Миколи Олексійовича, що 
діє на підставі Статуту, з одного боку, та Університет Арада ім. Ауреля Влаіку 
(Румунія), в особі ректора Ділі Рамони, що діє на підставі Статуту, з іншого 
боку, надалі іменовані -  «Сторони», уклали Меморандум про таке:

1. Предмет і мета Меморандуму

1.1. Сторони зобов’язуються спільно діяти в галузі розвитку освіти (другої 
вищої, дистанційної, післядипломної педагогічної освіти): проводити спільну 
наукову, науково-дослідну та науково-методичну роботу.
1.2. Головна мета спільної діяльності -  подальший розвиток освіти, педагогічної, 
психологічної науки в Україні та Румунії.

2. Зобов’язання Сторін

2.1. Періодично інформувати один одного про результати своєї діяльності щодо 
розвитку освіти, педагогічної та психологічної науки (другої вищої, 
дистанційної, післядипломної педагогічної) в Україні та Румунії.
2.2. Брати участь в організації та проведенні спільних заходів (симпозіумів, 
семінарів, конференцій тощо) з проблем розвитку освіти, зокрема, другої вищої, 
дистанційної, післядипломної педагогічної освіти.
2.3. Запровадити різні форми обміну досвідом з питань психології та освіти.
2.4. Здійснювати обмін фахівцями з метою вивчення системи освіти України та 
Румунії, обміну досвідом і навчання студентів та слухачів.
2.5. Сприяти публікації наукових та методичних матеріалів.
2.6. Проводити обмін науковою, науково-методичною, навчально-методичною 
літературою.

3. Права сторін

3.1. Сторони самостійні в ухваленні рішень, у виборі засобів, форм і методів 
діяльності. Керуються чинним законодавством своїх держав і Меморандумом.
3.2. Меморандум не передбачає фінансових зобов'язань Сторін. Упровадження 
спільних програм, проектів і діяльності на підставі цього Меморандуму буде 
відбуватися на базі додаткових угод, включаючи ті, які визначають фінансові 
зобов'язання Сторін.
3.3. За взаємною згодою Сторін до Меморандуму можуть вноситися правки і 
доповнення в якості окремих документів, які будуть його складовою.
3.4. Меморандум вступає в силу з моменту підписання і є дійсним впродовж



п'яти років. За взаємною згодою Сторін дію Меморандуму може бути 
продовжено на наступний період тривалістю п'ять років.
3.5. Кожна Сторона може припинити дію Меморандуму шляхом письмового 
повідомлення іншої Сторони про свої наміри. У такому випадку Меморандум 
припиняє свою дію через місяць після повідомлення.
3.6. У разі припинення дії Меморандуму, його положення залишаються в силі до 
повної реалізації спільних програм і проектів, розпочатих під час дії цього 
Меморандуму.

4. Юридичні адреси сторін

ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти»

04053. Україна, м. Київ, 
вул. Січових Стрільців 52-А 
тел./факс: +38 (044) 481 38 00 
e-muil: rector@umo.edu.ua

http://umo.edu.ua/en/university

Університет Арада ім. Ауреля Влаіку

310130, Румунія, м. Арада 
В-dulRevolupeinr. 77, Р.О. BOX 2/158 AR. 
тел.: 0040-257-283010 
e-mail: rectorat@uav.ro

http://www.uav.ro

Ректор ДВНЗ «Університет менеджменту Ректор Університету Арада ім. Ауреля 
Влаіку

Рамона Ділі

mailto:rector@umo.edu.ua
http://umo.edu.ua/en/university
mailto:rectorat@uav.ro
http://www.uav.ro

