ДОГОВ1Р
ПРО СП1ВРОБ1ТНИЦТВО

м1ж ф1зико-мате1У1атичним факультетом
Нафонального техн1чного ун1верситету УкраУни «КиУвський
пол1техн1чний 1нститут iMcni 1горя С1корського»
та Закарпатським угорським 1нститутом iMcni Ференца Ракоц! II

м. Ки1в
м. Берегово

«4» лютого 2019 р.
«12» лютого 2019 р.

Ф1зико-математичний
фаультет
Нац1онального
техн1чного
ун1верситету УкраУни «КиУвський пол1техн1чний 1нститут т' ет 1горя
С1корського» в особ! декана - Ван!на Володимира Володимировича, що д!€
на п!дстав! Статуту, з одн!е1 сторони, та Закарпатський угорський !нститут
!мен! Ференца Ракоц! II (дал!: Сторони), в особ! ректора - Орос 1льд!ко
lMp!iBHH, яка д!е на п!дстав! Статуту, з другоУ сторони, уклали цей Догов!р
про сп!вроб!тництво (даяк Договip), предмет якого викладено нижче.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору е сп!вроб!тництво м!ж Сторонами щодо:
• обм!ну досвщом 3 реал!зац!У осв!тн!х та наукових проект!в ! програм;

• проведения

сп!льних заход!в (наукових

конференщй, сем!нар!в,

круглих стол!в, конкурс!в тощо);
• залучення сп!вроб!тник!в Стор!н до проведения лекц!й, методолопчних

сем!нар!в, вщкритих занять для викладач!в та/або студент!в, асп!рант!в,
докторант!в;
• орган!зац!У
пщвищення
квал!ф!кац!У
педагопчних,
науковопедагопчних ! наукових прац!вник!в Стор!н, а також орган!зац!У стажувань
для маг!странт!в, асп!рант!в, докторант!в;
• орган!зац!У та проведения сп!льних наукових досл!джень;
• пщготовки та видання спшьних навчальних, наукових ! методичних
праць, колективних монограф!й;
• обм!ну !нформац!йними джерелами б!бл!отек, зокрема електронними;
•

зд!йснення академ!чних обм!н!в;

• реал!зац!У !нших спшьних проект!в ! програм.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ

2.1.Сторони зобов'язуються:

•

виробити та узгодити механ1зми для реал1зацп Bcix складових

сп1вроб1тництва;

•

готувати та узгоджувати щор1чн1 плани сп1вроб1тництва;

•

надавати орган1зац1йну, кадрову, техн1чну п1дтримку щодо реал1зац11

запланованих заход1в;

•

залучати

студент1в,

асп1рант1в,

докторант1в,

викладач1в

i

сп1вроб1тник1в до участ! в сп1льних заходах i розвитку сп1вроб1тництва;
• зд1йснювати анал1з результат1в сп1вроб1тництва, ix широке
висв1тлення в засобах масово! 1нформац11;

•

своечасно 1нформувати 1ншу сторону про проведения наукових

форум1в, конференц1й тощо;

•

своечасно погоджувати Bci умови сп1вроб1тництва та оформляти

необхщну документац1ю.
2.2. Сторони мають право:

•

надавати пропозиц!'! щодо проведения заход1в, спрямованих на

реал1зац1ю предмета Договору;
•
вносити зм1ни до план1в сп1вроб1тництва за взаемною згодою.

2.3. Кожна 3i Стор1н мае право припинити Догов1р за умови попереднього
письмового повщомлення innioi сторони не nianiuie, н1ж за м1сяць до його
припинення.

З.ОСОБЛИВ1 УМОВИ

3.1. Цей Догов1р не е договором про сп1льну д1яльн1сть i не м1стить
ф1нансових зобов'язань.

3.2. Yci ф1нансов1 зобов'язання, що можуть виникнути в процес! реал1зац11
цього Договору, визначаються окремими договорами.
4.TEPMIH ДП ДОГОВОРУ

4.1.Догов1р набувае чинност! з моменту його п1дписання обома Сторонами та
припиняеться у випадку, передбаченому п. 2.3.

4.2. Догов1р укладено укра'шською мовою в двох прим1рниках. Bci
прим1рники мають однакову юридичну силу.
5.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗМШ ТА ВИР1ШЕННЯ СПОР1В

5.1. Внесения зм1н до Договору зд1йснюеться за взаемною згодою стор1н
шляхом п1дписання додаткових договор1в.

5.2. Суперечки, що виникають при виконанн! цього Договору, вир1шуються
шляхом IX узгодження.

6. ЮРИДИЧН1АДРЕСИ СТОРШ

Нац1ональний техн1чний ун1верситет

Закарпатський угорський incTHTyT

Украши «КиТвський пол1техн1чний

iMeni Ф. Ракощ II

шститут iMCHi 1горя С1корського»,
ф1зико-математичний факультет

Укра'ша, Закарпатська область,
90202 м.Берегово, пл.Кошута, 6

Укршна, 03056, м. КиУв
Проспект Перемоги, 37
т./ф. :+38 (044) 204-82-51

тел. +38 (03141)23 462

email: fmf@kpi.ua

web: http://fmf.kpi.ua/
rrt? ^
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