
Угода про спiвпрацю
щодо реалiзацii програм академiчноi мобiльностi

мiж Полтавською державною аграрною академiсю
та Вищим навчальним закладом Укоопспiлки
*Полтавський 

унiверситет економiки i торгiвлiО'

м. Полтава << 27 >> 2п 2020 р.

Полтавська державна аграрна академiя, в особi ректора Валентини Iванiвни Аранчiй,
яка дiе на пiдставi Статуту та Вищий Еавчальний заклад Укоопспiлки ООПолтавський

унiверситет економiки i торгiвлi", в особi ректора Нестулi Олексiя Олексiйовича, який дiе
на пiдставi Статугу, та (нада-lri спiльно - Сторони), зважаючи на необхiдне упроваджувати
норми законодавства УкраТни щодо академiчноi мобiльностi уласникiв освiтнього процесу
у ЗВО, для забезпечення прав та дотримання обов'язкiв 1..rасникiв академiчноi мобiльностi,
а також }никнення суперечностей з приводу процесу академiчноi мобiльностi уклали Угоду
про спiвпрацю.

1. прЕдмЕт угоди
1.1. Сторони домовляються спiльно дiяти з метою об'еднання зусиль щодо реалiзацii

прогрiIN{ академiчноi мобiльностi для уrасникiв освiтнього процесу у ЗВО.
1.2. Сторони зобов'язуються спiльно дiяти без створення юридичноi особи за такими

основними напрямками дiяльностi:
- забезпечення органiзацii фор, академiчноi мобiльностi для 1^rасникiв освiтнього

процесу, якi навчаються на ocBiTHix рiвнях бакалавра, магiстра та доктора фiлософii:
навчання за програмами Ежадемiчноi мобiльностi; мовIIе стажування; наукове стажування;

- створення }ъ{ов для реалiзацii академiчноi мобiльностi дJuI науково-педагогiчних,
наУкових i педагогiчних працiвникiв: r{асть у спiльних проектах; викJIадання; наукове
дослiдження; наукове стажування; пiдвищення квалiфiкацii.

1.3. Спiвпраця буле здiйснюватися без об'еднання фiнансових вкладiв CTopiH.
1.4. У кожному конкретному випадку реалiзацii програм внутрiшньоi мобiльностi

правовiдносини мiж закладами вищоi освiти регулюються додатковими договорами
(угодалли).

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

академiчноТ мобiльностi.
2.|.2. НаДають iнформацiю про ocBiTHi прогрЕtми i за необхiдностi кореryють ix для

забезгrечення ефективностi академiчноТ мобiльностi;
2.|.З. ОфОРмляють нЕ}лежним чином документацiю для реа.пiзацii програ]\.{

академiчнот мобiльностi.
2.|.4. Визначають вiдповiдальних осiб iз числа Еауково-педагогiчних, наукових та

педагогiчних працiвникiв Зво за реалiзацiю програм академiчноi мобiльностi.

3. ВIДПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH
З.1. СторОни несуtь вiдповiдальнiсть за викоЕання yI!(oB цього ,Щоговору згiдно

дiючого законодавства.
З.2. Yci непередбаченi питання, якi пов'язанi з виконаЕням цiеi Угоди, вирiшlтоться

IIUUIхом укJIадання додаткових угод мiж Сторонап{и.
3.3. ,,щоговiрнi сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або

неналежне виконання умов цiеi угоди, якщо порушення уN(ов угоди стали наслiдком дiТ

\



обставин непереборноi сили, про якi сторони не знали пiд час пiдписання угоди, та якi
могли вiдвернlти допустимими if засоба:rли.

4. вирIшЕння спорIв
4.1. Yci спори, якi виникають у прочесi укладання, виконання та розiрвання цiсi

Угоди, вирiшуються Сторонами вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

5. TEPMIH дIi угоди
5.1. Угода набувае чинностi з дати iT пiдписання i дiс до к_> 20_ р.
5.2. .Що закiнченЕя TepMiHy лii Угода може продовжувжися за спiльною згодою

CTopiH шляхом укJIадення додатковоi Угоди.
5.3. Положення цiеТ Угоди можуть бри змiненi спiльно за згодою CTopiH.

б. IншI умови
6.1. Щана Угода складена у двох оригiнальних примiрниках, по одному для кожноi з

cTopiH.
6.2.У випалках, не передбачених Угодою, Сторони керуються чинним

законодавством Украiни.
6.3. По данiй Угодi сторони не зобов'язують себе нiякими фiнансовими

зобов'язаннями.
6.4. СвоТм пiдписом пiд цим ,Щоговором кожна зi CTopiH ,Щоговору вiдповiдно до

Закону Украiни <Про захист персонzrльних даних)) надае iншiй CTopoHi однозначну
беззастережну згоду (дозвiл) на обробку, використання, зберiгання, передачу TpeTiM особашr

i знищення наданих ними порсональЕих даних у письмовiй та/або електроннiй формi в
обсязi, що мiститься у цьому,.Щоговорi, рахунках, актах, Еакладних та iнших док}ментах,
що стосуються цього ,Щоговору, а також кожна Сторона пiдтверлжуе, що отримала вiд iншоi
Сторони повiдомлення про: володiльця персонаJIьних даних, склад та змiст зiбраних
персонЕrльних даних, rrрава такого суб'екта персональних даних, мец збору цих даних та
осiб, яким цi данi передаються.

Сторони гарант}.ють, що персонЕ}льнi данi фiзичних осiб, якi мiстяться у цьому
.Щоговорi та документах, пов'язаних iз його укJIаданням, виконанням, припинення та./чи

розiрванням, оц)иманi на законних пiдставах.

7. юридичнI АдрЕси

Полтавська державна
аграрна академiя
вул. Сковороли, 1/З

м. Полтава, Украiна
36003
тел. (0532) 50-02-7З

Вищий навчальний заклад
Укоопспiлки ооПоJlтавський

унiверситет економiки i торгiвлi",
вул. Коваля, 3

м. Полтава, Украiна
36014
тел. (0532) 50-91-70

e-mail : can@puet.edu.uaedu,ua
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Аранчiй Олексiй Нестуля


