
УГОДА
між Приватним вищим навчальним закладом «Нікопольський економічний 

університет» (Україна) і Collegium Humanum Варшавським Університетом 

Менеджменту в м. Варшаві (Польща) про співробітництво в галузі вищої освіти.

Дата підписання « ^  ________ 2019 рік

Приватний вищий навчальний заклад «Нікопольський економічний 

університет» (Україна) в особі в. о. ректора Онищука Валерія Олексійовича, який 

діє на підставі Статуту університету і Collegium Humanum Варшавський 

Університет Менеджменту в м. Варшаві (Польща) в особі ректора Університету 

Чарнецького Павела, який діє на підставі Статуту Університету, далі «Сторони», 

спираючись на положення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки 

Польща про співробітництво в галузі культури, науки і освіти від 20.05.1997 р. та 

Угоди про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти і науки 

України та Міністерством національної освіти Республіки Польща (підписана 19 

січня 2015 р.)

-  усвідомлюючи етнічну і культурну близькість українського і польського 

народів;

-  виявляючи волю до розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі 

вищої освіти;

-  керуючись принципами Болонської декларації 1999 р. та чинними 

нормативними документами в галузі вищої освіти України та Польщі,

домовилися про таке:

І. Предмет та цілі договору:

Стаття 1

Сторони домовились здійснювати спільну підготовку фахівців в галузі 

знань «Економіка» та «Менеджмент», використовуючи можливості їх навчально- 

матеріальних баз, навчально-методичного забезпечення, забезпечення 

літературою за участю науково-педагогічних кадрів сторін.

Стаття 2



Сторони домовились здійснювати переведення або направлення на 

навчання їх студентів, які виявили бажання продовжити навчання в одному з цих 

навчальних закладів.

Стаття З

Сторони домовились видавати дипломи державного зразка, встановленого в 

Україні та Польщі випускникам, які успішно виконали програму підготовки 

фахівців у галузі знань «Економіка» та «Менеджмент» й успішно склали державні 

іспити.

Стаття 4

Сторони домовились здійснювати обмін науково-педагогічними кадрами 

для проведення лекцій, семінарських та практичних занять, їх участі в семінарах 

та конференціях.

Стаття 5

Сторони домовились проводити спільні наукові дослідження в галузі знань 

«Економіка» та «Менеджмент», що становлять взаємний інтерес, які будуть 

опубліковані в вигляді монографій, підручників, статей та тезисів. При цьому 

забезпечується рівність прав сторін на використання результатів спільної роботи.
«

II. Фінансові та інші умови

Стаття 1

Фінансові умови співробітництва визначаються додатковими угодами.

Стаття 2

Для виконання спільних видів діяльності, визначених цим Договором, 

представники договірних сторін можуть періодично зустрічатися для обговорення 

та укладення додаткових угод за проектами або програмами співробітництва, 

включаючи їхнє фінансування, за умови, що жодна зі сторін не буде мати права 

зв’язувати обов’язками іншу сторону без її письмової згоди.

Для реалізації цілей цієї угоди сторони забезпечують відповідні умови.

Умови, що стосуються права на інтелектуальну власність та її використання 

(включаючи торговельні марки та знаки обслуговування, авторські права,



патентні проекти та конфіденційну інформацію на предмет такої інтелектуальної 

власності, винаходи та інновації) будуть визначатися для кожного окремого 

проекту в конкретних додаткових письмових угодах відповідно до проекту або 

програми співробітництва.

Стаття З

Сторони домовилися про те, що якщо одна зі сторін висловить бажання 

розширити сферу наукових контактів та співробітництва в інших країнах для 

залучення інших установ, то кожна зі сторін згодна діяти в інтересах іншої 

сторони з метою сприяння розвитку наукових контактів та співробітництва.

Стаття 4

Жодна зі сторін не буде використовувати назву іншої сторони з будь-якою 

метою, що стосується будь-якої реклами або іншої форми публічності без 

отримання попередньої письмової згоди іншої сторони. Сторони можуть 

інформувати треті сторони про факт існування цього Договору, але вони не 

мають права розголошувати будь-якій третій стороні будь-яку конфіденційну 

інформацію іншої сторони, що була отримана під час діяльності в межах цього 

Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони.

При виникненні спірних питань в межах цього Договору або в зв’язку з 

ним, для їхнього вирішення сторони призначають двосторонню комісію. Якщо 

комісія не досягне згоди у вирішенні спірних питань, це питання вирішується 

згідно з чинними законодавствами України та Польщі.

III. Термін дії договору

Стаття 1

Цей Договір може бути доповнений і змінений на підставі письмової згоди 

обох сторін.

Стаття 2

Договір може бути розірваний за згодою обох сторін, якщо одна із сторін 

заявить про це у письмовій формі не пізніше ніж за шість місяців до згаданої дати 

припинення строку дії цього Договору. При цьому сторони беруть на себе



виконання всіх зобов’язань, які існують з раніше розпочатих видів 

співробітництва, визначених умовами цього Договору.

Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими 

представниками договірних сторін.

Термін дії Договору складає п’ять років і закінчується гь

року. Договір вважається автоматично подовженим на кожний наступний 

п’ятирічний термін, якщо жодна зі сторін не заявить у письмовій формі про своє 

небажання подовжити цей Договір не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення 

терміну його дії.

Договір складено у двох примірниках українською мовою, обидва тексти є 

ідентичними і мають однакову юридичну силу.

IV. Юридичні адреси сторін

Приватний вищий навчальний 

заклад «Нікопольський 

економічний університет»

вул. Запорізька, 31

53211, м. Нікополь, Україна

Тел.:+38-05662-4-07-57
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