МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
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МІЖ
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Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН
України в особі ректора Миколи Кириченка, що діє на підставі Статуту
(м. Київ, Україна), з одного боку,
ТА
Вища школа суспільних наук «РесІа§о§ішп» в особі ректора
Катажини Бохенської-Влостовської, що діє на підставі Статуту
(м. Варшава, Республіка Польща), з іншого боку, надалі іменовані - Сторони,
уклали цей Меморандум про взаєморозуміння (надалі - М1ІВ),
ВРАХОВУЮЧИ ТАКЕ:

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (надалі
- УМО) та Вища школа суспільних наук «Реба§о§іит» (надалі Реба§о§іит) прагнуть сприяти освітній і науковій співпраці між
українським та польським закладами вищої освіти. З огляду на це, Сторони
зацікавлені розширити співпрацю та академічний обмін. Меморандум не
має основи для правових відносин між Сторонами, за винятком випадків,
спеціально передбачених у ньому.

СТАТТЯ І
МЕТА
Метою МПВ є розвиток академічної співпраці між УМО і Ре<За§о£Іит.

3. Реалізація спільних бакалаврських і магістерських програм може
відбуватися завдяки залученню коштів здобувачів вищої освіти.

СТАТТЯ IV
УРЕГУЛЮВАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ
1. Розбіжності в інтерпретації цього МПВ урегульовуються на
основі взаємних консультацій або перемовин.
2. Сторони домовляються, що на кожен вид діяльності буде
створено окрему додаткову угоду.

СТАТТЯ V
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 із цієї дати з можливістю автоматичної щорічної
пролонгації, якщо не буде припиненим або заміненим новим МПВ.
3. Меморандум розривається будь-якою зі Сторін письмовим
повідомленням не менш як за 6 (шість) місяців до завершення дії МПВ.
4. МПВ складено у двох версіях (англійською й українською
мовами), які є автентичними (по 2 екземпляри кожною мовою).
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