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щоговiр J/': /
шро учдсть зд проГрдмоЮ дкддЕмItIноi моБIльностI

м. Суми <<1>> березня 2016р,

сумський нацiональний аграрний унiверситет (снду) в особi

p"*ropu Лаduкu Волоdtаиuра Iвановuча, Що дiе на пiдставi Статуту

унiверситету, в под€шьшому Сторона 1, з одного боку, Полтавська

державНа аграрНа акадеМiя (ПЩДд), в особi ректора Дранчiй Валенmuнц

IBiHiBHu, який дiu "u 
пiдставi Статуту Академii, в под€uIьшому Сторона 2, з

другого боку, та р€вом iменуються Сторони, укл€UIи цей договiр про наступне:

1. ПРЕЩМЕТ:

Сторони домовJuIються спiльно дiяти з метою:

ор.uЪirчцii академiчноi мобiльностi сryдентiв, а саме участъ студентiв у
навч€шьному процесi вищого навч€Lльного закJIаду, проходження навчальноi

або виробничо1' практики, проведення наукових дослiджень з можливiстю

перезарахуваннЯ в устанОвленомУ порядкУ освоених навчаJIъних дисциплiн,

практик.

2. оБоВ,язки вищих нАвчАльних зАклАдIв - пАртнЕРIВ:
2.1. Сторони зобов'язанi:

- забезпечити вiлъний i рiвний достуlт студентiв до iнформацii про наявнi

програми академiчноТ мобiльностi ;

- через деканiв вiдповiдних спецiальностей узгодити навч€lльн1 пJIани та

програми дисциплiн СFIАУ та ПЩАА;
- здiйснювати визнання результатiв навчання в рамках академlчного

спiвробiтництва з використанням европейськоi системи трансферу та

""-"Т;fiff#'ffi:ffi'*о".rп"тативнi послуги пiд час офорМЛеННЯ

документiв для ylacTi у програмах академiчноТ мобiльностi;

- оприлЮднюватИ на сайтi iнформацiЮ щодо можливостi участi

студентiв у програмах академiчного обмiну
Z.i. Сумсо*"й нацiональний аграрний унiверситет (СНдУ) зобов'язаний""

- здiйснити вiдбiр .rул."rЙ . другого, третього, четвертого KypciB

ступеня бакалавра та студентiв ступеня магiстра за узгодженими
спецiальностями та направити в порядку академiчного обмiну на навчання до

Сумського нацiонального аграрного унiверситету; !

- погодити та затвердити встановленим порядком тристороннlи договlр

за програмою навчання кожному студенту;

- наказом ректора перевести на дистанцiйну форму навчаншI студентlв,

якi приймають участь у академiчному обмiнi, i кожному з них призначити

керiвника iз числа науково-педагогiчних працiвникiв, який вiдповiдатиме за



супровоДження навчаJIьного процесу студента, що навчастъся за програмою

академiчного обмiну.
2.3. Полтавська державна аграрна академiя (ПДАА), зобов'язана:

- зарахувати студента, направленого на навчання на визначений

договором строк, вiдповiдно до норм законодавства пРИЙМаЮЧОi СТОРОНИ;

- створити yci необхiднi умови дJUI виконаннrI студентом проrрами

навчання, включити його в групу студентiв вiдповiдноI спеЦiаrrЬНОСТi Та

вiдповiдного курсу;
- сприяти студентам у вирiшеннi житлових та побутових проблем через

надання мiсцъ в ryртожитку;
- надавати можливiсть студентам снАУ брати )л{асть у наукових

конференцiях, симпозiумах, виставках, конкурсах, представляти своi HayKoBi

роботЙ для публiкацiй, користуватися навчzlJIьною, науковою, виробничою,

культурною, спортивною базами;
- пiсля завершеннrI навчання видати студенту документ з перелlком та

результатами вивчення навчzшьних дисциплiн, кiлъкiстю кредитiв та

iнформаЦiею прО системУ оцiнювання навч€tльних здобуткiв.

3. ПРДВД ТД ОБОВ,ЯЗКИ СТУДЕIIТIВ ВИЩИХ НДВЧДЛЬНИХ
ЗАКЛАДIВ - ПАРТНЕРIВ:

3.1. Студенти мають право на:

- продовження навчання або вивчення окремих навч€lJIьних дисциплlн за

спорiдненими спецiальностями пiдготовки фахiвцiв у вищих навчаIIьних

закладах - партнерах.
- безпечнi та нешкiдливi умови навчання;
- користуваннrI навчаJIьною, науковою, виробничою, культурною,

спортивною базою вищого навч€lJIьного закладу, що приймае;

- участь у наукових конференцiях, симпозiумах, виставках, конкурсах,

представлення cBoik наукових робiт для публiкацiй;
- можлиВiсть отримання документа про перелiк вивчених дисциплiн за

програмою академiчноI мобiлъностi;
- можливiсть самостiйного вибору додаткових навч€tльних дисциплlн,

KpiM тих що е обов'язковими.
3.2. Студенти зобов'язанi :

- своечаснО надати необхiднi документи для участi в програмi

академiчноi мобiлъностi;
- вчасно прибути до мiсця навчання;
- пiд час навчання дотримуватися правил внутрiшнього розпорядку,

Статуту та iнших нормативно-правових документiв СНДУ;
- успiшно пройти навчання за затвердженою програмою;

- пiсля завершення навчання у сFIдУ вчасно повернутися до ПЩАА з

пiдтвердженим результатом навчаннjI.



4. звIтувдння тд оФормлЕннrI докумЕнтIв зд
рЕзультдтдми ндвчдння зд прогрдмою дкддЕмIIIноI

МОБIЛЬНОСТI:
4.1. Пiсля повернення до ПДдА студент надае документ з перелlком та

результатами вивченнЯ навчЕlJIъних дисциплiн, кiлькiстю кредитiв та

irпфърмацiею про систему оцiнювання навч€шьних здобуткiв студентiв,

завiрЪнии в установленому порядку у СFIДУ, а також заяву про вiдновленн,I

до участi в ocBiTHboмy процесi ПЩАА.
л.z.пдаа в установленому порядку приймае рiшення щодо визнання

результаТiв навчаНня та вiдновлення студента до 1.T acTi в ocBiTHboMy процесi.

4.3. ЯкщО студент пiд час перебування у снАу, не виконав програму

навчання, То пiсля повернення до пдАА, йому бУд" запропонований

iндивiдуальниЙ графiк лiквiдацiТ академiчноI заборговаЕостi або повторний

курс навчання за рахунок коштiв фiзичних чи юридичних осiб.

5. IнШI УМоВИ:
5.1.,Щоговiр пiдгrисаний у двох прплiрниках, по одному дIя кожноi зi CTopiH.

5.2.У всьому, що прямо не передбачено даним договором, Сторони керуються

чинним законодавством.
5.3.,Щаний договiр не передбачае нiяких фiнансових зобов'язань.

б. АЛЕСИ CTOPIH:

Сторона 1:

Украiна, 4002|, м. Суми,
вул. Герасима 160

B.I.Лad1,1Ka

2016 р. 20|6 р.

й
ý

r,,sl.*

Е
*


