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Філіал Міжнародного Інституту Розвитку Інтелекту (International Mind
Education Institute) в Україні в особі Пак Сонг Су, директора інституту, який діє на
підставі Статуту, з одного боку та Державного вищого навчального закладу
«Університет менеджменту освіти» в особі Миколи Кириченка, ректора
університету, який діє на підставі Статуту, з іншого боку (надалі «Сторони»),
уклали цей Меморандум про співробітництво (надалі Меморандум) про наступне:
1. Предмет меморандуму
1.1 Співробітництво Сторін, яке має своєю метою виховання талановитих молодих
людей зі здоровою системою цінностей і стійкою життєвою позицією.
2. Основні принципи співробітництва Сторін
2.1 3 метою здійснення конструктивного співробітництва Сторони домовилися про
взаємодію і партнерство на некомерційній основі.
2.2 У разі необхідності Сторони забезпечуватимуть взаємодопомогу в розвитку
спільних проектів.
3. Основні напрямки співробітництва сторін
3.1 Запрошення зарубіжних діячів з метою проведення лекцій з розвитку інтелекту.
3.2 Навчання майбутніх лекторів та надання сертифікату встановленого зразка,
який дає право на проведення лекцій від імені International Mind Education Institute
(Міжнародний Інститут Розвитку Інтелекту).
3.3 Проведення конкурсів лекторів та публічних мовців.
3.4 Проведення конференцій, таборів, семінарів, лекцій, тренінгів та творчих
зустрічей молоді.
4. Додаткові пункти
4.1 Меморандум має необмежений термін дії і дійсний з моменту його підписання,
4.2 Положення цього Меморандуму можуть бути змінені або доповнені за згодою
Сторін і оформлені додатками, які підписуються кожною зі Сторін і є частиною
цього Меморандуму.
4.3 Меморандум складено при повному розумінні Сторонами його умов та
термінології українською та англійською мовами у двох примірниках, які є
ідентичними і мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
5. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Міжнародний Інститут Розвитку
Державний вищий навчальний заклад
Інтелекту в Україні
«Університет менеджменту
Юридична адреса: 03151, Україна.,, ^
Юридична адреса: 0405,
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