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Гуманітарно-економічна академія в Лодзі в особі ректора Джоанни Сатола-Стасковіак, що діє на 
підставі Статуту (м. Лодзь, Республіка Польща)
ТА
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» в особі ректора Миколи 
Кириченка, що діє на підставі Статуту (м. Київ, Україна) уклали цей Меморандум про 
взаєморозуміння (надалі -  МПВ)
ВРАХОВУЮЧИ НАСТУПНЕ:

Гуманітарно-економічна академія в Лодзі (надалі -  АНЕ) та Державний вищий навчальний заклад 
«Університет менеджменту освіти» (надалі -  УМО) прагнуть сприяти співробітництву та 
поширенню міжнародного взаєморозуміння. З огляду на двостороннє бажання у розвитку 
взаємного співробітництва в галузі освіти і наукових досліджень, сторони зацікавлені розширити 
основу для дружньої співпраці, академічного обміну і співробітництва. Цей Меморандум не 
повинен бути побудований як створення правових відносин між сторонами за винятком випадків, 
спеціально передбачених у цьому МПВ.

СТАТТЯ І 
МЕТА

Метою МПВ є розвиток академічного співробітництва, відносин і взаєморозуміння між двома 
Університетами.

СТАТТЯ II
СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

Сторони зобов’язані сприяти і розвивати академічне співробітництво за наступними напрямами:
1. стимулювання академічного обміну та співпраці між установами;
2. заохочення співробітництва в рамках програм Егавшиз-і-, Ногігоп2020 та інших 

міжнародних проектів в галузі освіти і науки;
3. запрошення членів викладацького складу і науковців для академічних візитів та 

обміну;
4. спільне проведення семінарів, курсів, презентацій та інших наукових заходів на засадах 

взаємовигоди;
5. обмін публікаціями та іншими навчальними матеріалами;
6. організація спільної науково-дослідницької діяльності у взаємокорисних галузях;
7. допомога в розвитку співробітництва для Університетів.

СТАТТЯ III
ДІЯЛЬНІСТЬ І ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ

1. Сторони погоджуються, що всі конкретні механізми та плани щодо діяльності повинні бути 
узгоджені шляхом перемовин та в залежності від наявності коштів і ресурсів для кожного виду 
діяльності.
2. Сторони погоджуються звертатися за фінансовою підтримкою до національних і міжнародних 
організацій для спільної діяльності згідно відповідних умов МПВ.



СТАТТЯ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. МПВ змінюється тільки в письмовій формі за взаємною згодою обох сторін.
2. Меморандум набирає чинності з моменту підписання і діє впродовж 5 (п’яти) років з цієї дати 
з можливістю автоматичної пролонгації на щорічній основі, якщо не буде припиненим або 
заміненим новим МПВ. Кожна із сторін може заявити про припинення дії МПВ за 3 (три) місяці 
до дати припинення.
3. Меморандум розривається будь-якою зі сторін через письмове повідомлення не менш як за 6 
(шість) місяців. У випадку втрати чинності МПВ від його припинення, його положення і надалі 
застосовуються до того періоду, який необхідний для забезпечення подальшої реалізації 
існуючої діяльності, як це узгоджено в Угоді щодо реалізації, до його завершення, якщо кінцевий 
термін виконання Угоди триває більше 6 місяців.

4. МПВ підписано англійською, українською і польською мовами в 2 (двох) примірниках, які є 
автентичними (по два екземпляри кожною мовою). Як свідчення згоди з МПВ, уповноважені 
особи надають свій підпис.
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