
Угода про спiвпрацю
щодо реалiзацii програм академiчноi мобiльностi

мiж Полтавською державною аграрною академiсю
та

Полтавським iнститутом економiки i права унiверситету "YKpaiHa'o

м. Полтава << 2.Z )) (er'{&l-{-q 2020 р./
Полтавський iнстиryт економiки i права унiверситеry "Украiна", в особi

дироктора Мякушко Надii Семенiвни, яка дiе на пiдставi Положення, та Полтавська
державна аграрна академiя в особi ректора Валентини Iванiвни Аранчiй, яка дiе на
пiдставi Статуту (надалi спiльЙо - Сторони), зважаючи на необхiдне уtIроваджувати
норми освiтнього законодавства щодо академiчноi мобiльностi здобувачiв вищоТ
освiти, для забезпеченшI прав та дотримання обов'язкiв учасникiв академiчноТ
мобiльностi, а тако}к уникнення суперечностей з приводу процесу академiчноi
мобiльностi уклаrrи Угоду про спiвпрацю.

1. прЕдмЕт }тоди
1.1. Сторони домовляються спiльно дiяти з метою об'сднання зусиль щодо

реалiзацii програм академiчноI мобiльностi для здобувачiв вищоi освiти.
1.2. Сторони зобов'язуються спiльно дiяти без cTBopeHIuI юридичноi особи за

такими основними напрямками дiяльностi:
- забезпеченшI органiзацiТ форм академiчноi мобiльностi для )часникiв

освiтнього процесу, якi навчаlоться на ocBiTHix рiвнях бакалавра, магiсцlа та доктора
фiлософii: навчаннrI за прбграмами академiчноi мобiльностi; мовне стажуваннrI;
наукове ста)куваншI;

cTBopeHIuI умов дJuI реаrriзацii академiчноi мобiльностi для науково-
педагогiчних, наукових i педагогiчних працiвникiв: )часть у спiльних проектах;
викJIадання; наукове дослiдженшI; наукове ст.Dкування; пiдвищення ква-тriфiкацii.

1.3. Спiвпраця буле здiйснюватися без об'еднання фiнансових вкладiв CTopiH.
|.4. У кожному конIФетному випадку реа.шiзацii програм внутрiшньоi

мобiльностi правовiдносини мiж закладами вищоi освiти регулюються додатковими
договорами (угодами).

2. оБов,язки cToPIH
2.L. З метою реалiзацii положень роздiлу 1 цiеi Угоди Сторони:
2.L|. Визначають KoHKpeTHi напрямки спiвпрацi в руслi реалiзацii програм

академiчноi мобiльностi.
2.L.2. Надаrоть iнформацiю про ocBiTHi процрами i за необхiдностi кореryють

ix для забезпеченrrя ефекгивностi академiчноi мобiльностi;
2.|.З. Оформляють наJIежним чином документацiю для реаrriзацii програм

академiчноТ мобiльностi.
2.t.4. Визначають вiдповiда.шьних осiб iз числа науково-педагогiчних,

НаУКОВих та педагогiчних працiвникiв ЗВО за реа.тriзацiю програм академiчноI
мобiльностi.

3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЪ CTOPIH



3.1. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за виконання умов цього Щоговору
згiдно дiючого законодавства.

3.2. Yct непередбаченi питання, якi пов'язанi з виконанtulм цiеi Угоди,
вирiшуються шляхом укладаншI додаткових угод мiж Сторонами.

3.3. Щоговiрнi сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або
неналежне виконання умов цiеi угоди, якщо порушення умов угоди стаJIи наслiдком
дiТ обставин непереборноi сили, про якi сторони не знчtли пiд час пiдписання угоди,
та якi могли вiдвернути допустимими ii засобами.

4. вирIшЕння спорIв
4.1. Yci спори, якi виникають у процесi укладаннrI, виконацЕrI та розiрвання

цiеi Угоди, вирiшуються Сторонами вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

5. TEPMIH лi угоди
5.1. Угода набувае чинностi з дати ir пiдписанлrя i дiе до ((_)_20_р.
5.2. ,,Що закiнченIuI TepMiHy дii Угода може продовжуватися за спiльною

згодою CTopiH шляхом укладеннrI додатковоi Угоди.
5.3. ПоложенIuI цiсi Угоди можуть бути змiненi спiльно за згодою CTopiH.

б. IHшI умови
6.1..Щана Угода скJIадена у двох оригiна.пьнlD( примiрниках, по одному для

кожноi з cTopiH.
6.2.У Випадках, не передбачених Угодою, Сторони керуються чинним

законодавством Yrql аiЪи.
6.3.ПО данiй Угодi сторони не зобов'язують себе нiякими фiнансовими

зобов'язаннями.

7. юридичнI АдрЕси

Полтавська державна
а|рарна академiя
вул. Сковороди, 1/3
м. Полтава, YKpaiha
36003
тел. (0532) 50-02-73

e-mai1

Полтавський iнститут
економiки i права унiверситету
"УкраiЪа", вул. Монастирська, 6
м. Полтава, YKpaiHa
36000
тел. (0532) 50-02-70

e-mail : piel-admin@ukr.net
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