УГОДА
про наукове та науково-освітнє співробітництво між Державною науковою
установою «Науково-технологічний комплекс “Інститут монокристалів”
Національної академії наук України» та Національним технічним університетом
«Харківський політехнічний інститут»
м. Харків

«03» травня 2021р.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
(надалі – «Університет») в особі ректора чл.-кор. Національної академії наук України,
доктора технічних наук, проф. Сокола Євгена Івановича, що діє на підставі Статуту, з
однієї сторони, та Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс
“Інститут монокристалів” Національної академії наук України» (надалі «Наукова
установа») в особі першого заступника генерального директора чл.-кор. Національної
академії наук України, доктора хімічних наук, професора Чебанова Валентина
Анатолійовича, який діє на підставі Довіреності № 01/200 від 29.03.2021 р., з іншої
сторони, а разом Сторони, уклали цю Угоду про наступне.
1. Предмет Угоди
1.1. Предметом даної Угоди є співробітництво в галузі освіти та науки, що
ґрунтується на принципах партнерства, взаємовигоди та спільності інтересів, з
метою ефективного використання потенціалу Сторін, для забезпечення їх
стабільного розвитку, підвищення якості національної освіти, наукової продукції та
одержання нових знань.
2. Напрями співробітництва
В рамках наукового та науково-освітнього співробітництва Сторони:
• планують та здійснюють спільні дослідження в галузях, що становлять
взаємний інтерес;
• організують та беруть участь в спільних наукових програмах, у тому числі
міжнародних, семінарах, симпозіумах, конференціях тощо;
• обмінюються науковою інформацією та літературою за відповідною
тематикою;
• з метою обміну досвідом та виконання спільних досліджень проводять
обопільні стажування співробітників;
• надають взаємну допомогу в підвищенні наукової кваліфікації вчених і
викладачів;
• сприяють підготовці бакалаврів, магістрів та докторів філософії;
• беруть участь в обговоренні кандидатських та докторських дисертацій за
темою спільних досліджень;
• надають
обопільну допомогу у використанні наявного наукового
обладнання, методичних розробок та програмного забезпечення, якщо це не порушує
права інтелектуальної власності;
• за результатами виконання робіт готують спільні публікації;
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сприяють впровадженню в навчальний процес результатів наукових
досліджень і обміну вченими, викладачами, докторантами, аспірантами і студентами
старших курсів.
Брати участь у проведенні спільних наукових досліджень можуть будь-які
співробітники Сторін за погодженням з науковими керівниками відповідних Робочих
програм.
•

3. Організація виконання Угоди
3.1. Співробітництво, що передбачене цією Угодою, може здійснюватися в
наступних формах:
• укладання
двосторонніх договорів між Сторонами для виконання
поставлених завдань;
• обмін наявною у Сторін інформацією, що не є комерційною таємницею чи
інформацією з обмеженим доступом, з метою досягнення спільних цілей;
• проведення консультацій для обговорення нагальних питань, які виникають
у сфері співробітництва;
• організація
будь-яких інших видів співробітництва, які узгоджені
Сторонами, в межах їх статутних повноважень.
4. Взаємодія Сторін при виконанні Угоди
4.1. У рамках цієї Угоди Сторони керуються законодавством України і
здійснюють взаємодію на принципах рівноправності, відкритості та доброчесності.
4.2. Сторони взаємодіють один з одним з питань виконання пунктів даної
Угоди через уповноважених представників, делегованих Сторонами, для розгляду
виникаючих питань і проведення спільних дій.
4.3. При здійсненні цієї Угоди, Сторони гарантують конфіденційність
інформації, що передається одна одній і зобов'язуються не розголошувати і не
передавати отриману ними інформацію третім особам, за винятком випадків,
передбачених законодавчими актами України та письмової згоди іншої Сторони.
4.4. Відносини між Сторонами, що виникають відповідно до цієї Угоди, є
партнерськими у тому значенні, що положення Угоди не повинні і не будуть
вважатися підставами для об’єднання їх майна, фінансів, активів.
4.5. Ця Угода не покладає на Сторони ніяких майнових зобов’язань.
4.6. Для врегулювання відносин, що виникають з умов цієї Угоди, та для її
реалізації Сторони укладають окремі договори, додаткові угоди, додатки тощо, де
визначають конкретні зобов’язання Сторін, в тому числі щодо фінансового,
кадрового, матеріально-технічного забезпечення.
5. Інші питання
5.1. Зміни до цієї Угоди можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що
оформлюється додатковою угодою до цієї Угоди.
5.2. Цю Угоду складено у 2-х примірниках, кожний з яких має однакову
юридичну силу.
5.3. Ця Угода набирає чинності від дня її підписання повноважними
представниками обох Сторін.
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