
Щоговiр NЬ_
про органiзацiю програм академiчно[ мобiльностi

ЗДОбУВачiв вищо[ освiти мiж Кременчуцьким нацiональцим унiверситетом
iMeнi Михайла Остроградського

Та ХаРкiВським нацiональним автомобiльно-доротснiм унiверсит jToM

<<!Э>> 2,оЬ,;,е 202l р,
КеРУЮчисЬ прагненням до розвитку академiчноi мобiльностi здобувачiв

ВИЩОi освiти (даrri - ЗВО), вiдповiдно до ПоложеншI про порядок реа_rriзацii
ПРаВа на академiчну мобiльнiсть (Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 12
СеРПНrt 2015 р. JФ 579), Кременчуцький нацiопальний унiверситет в особi
ректора ЗагiрняКа Михайла Васильовцча, дiючого на пiдставi Статуту i
ХаРКiВСький нацiональний автомобiльно-дорожнiй унiверситет в особi
РеКТОРа Богомолова Вiкгора Олександровича, дiючого на пiдставi Статуту
(надалi - <СторонD)), домовились про наступне:

I. Предмет Щоговору
1.1. Предмет Щоговору
ПРедметом .Щоговору е спiвробiтництво CTopiH з метою органiзацii

ПРОГРаМи академiчноi мобiльностi (даrri - IIАМ) ЗВО, якi навчаються на:
ПерШому (бакалаврському), другому (магiстерському) та третьому (ocBiTHbo-
науковому, PhD) рiвнях вищоi оовiти.

Ш. Щiлi,.Щоговору
2.I. Намiри CTopiH
Сторони м€lють HaMip спiвпрацювати задля:

пiдвищення якостi теоретиIIноi та практичноi пiдготовки ЗВО;
розширення можливостей ЗВО у набуттi досвiду проведення

науково-дослiдноi роботи та впровадження ii результатiв;
посилення iнтеrрацii освiти i науки, розвитку подaльших наукових

дослiджень у межах УкраiЪи;
обмiну досвiдом у сферi навчЕlльно-педагогiчноi роботи мiж

закладами вищоТ освiти Украiни.

ПI. Умови Щоговору
3.1. Кiлькiстьучасникiв
КiЛькiсть 1^rасникiв ПДМ визначаеться за домовленiстю cTopiH зi

збереженням паритету.
3.2. TepMiH участi в ПАМ
Вiдiбраний ЗВО може приймати участь у ПАМ протягом одного семестру

у унiверситетi, що приймае учасникiв ПАМ.
3.3. Попереднi умови вiдбору
Сторони вiдбирають здобувачiв на ocнoBi критерiiЪ вiдбору, визначених

у ,Щодатку l. Супровiднi документи, необхiднi для y^lacTi в ПАМ, наведено у
,Щодатку 2.



Вiдбiр учасникiв здiйснюеться конкурсною комiсiею. Рiшення про вiдбiр
учасникiв оформлюеться протоколом засiдання конкурсноi KoMicii.

3.4. Вiдбiр та подача кандидатур
Сторони повиннi завершити вiдбiр )^rасникiв та вiдправити супровiднi

Документи )л{асникiв ПАМ за два мiсяцi до початку навч€rльного семестру.
Унiверситет, що приймае учасникiв ПАМ, повинен пiдтвердити

вiдповiднiсть отриманих документiв вимогам IIАМ протягом мiсяця.
3.5. Програма навчання
Програма навчання учасника IIАМ повинна вiдповiдати його

спецiальностi у унiверситетi, який вiдправляе його на програму обмiну ЗВО.
Сторони повиннi забезпечити один одного матерiалами та iнформацiею

щодо спецiальностей, доступних на поточний навчальний piK для ЗВО
вiдповiдних KypciB.

3.б. Фiнансування
Обмiн учасниками ПАМ мiж Сторонами не передбачае фiнансових

BHecKiB учасникiв.
Учасник IIАМ самостiйно пощривае транспортнi витрати, пов'язанi з

ПРОiЪдом до приЙмаючого унiверситету та витрати, пов'язанi з проживаннrIм в
iншому MicTi.

3,7. 0бов'язки учасникiв ПАМ
на перiол 1^racTi в ПАм r{асники керуються правилами та нормами

приймаючого унiверситету. За здобувочем-lдrасником ПАМ зберiгаються його
ПРаВа та обов'язки, визначенi Статутом унiверситету, який вiдправляе на
програму обмiну ЗВО.

3.8. Реестрацiя та адмiнiстрування
ЗВО в межах ПАМ, зараховуються до унiверситету, який приймас

учасникiв ПАМ як TaKi, що тимчасово допущенi до освiтнього процесу.
Пiдроздiл унiверситету, який приймае учасникiв ГIАМ, вiдповiдальний за

органiзацiю ПАм, займаеться питаннями )^rасникiв ГIдм, в тому числi ix
поселенням.

Унiверситет, що приймае 1^rасникiв ПДМ, надсилае результати
академiчних досягнень учасника обмiну пiсля завершеннrI TepMiHy ПАМ.
Унiверситет, який вiдправляе ЗВО, перезараховуе його академiчнi досягнення
пiсля завершення ПАМ (за системою еКТС).

Сторони призначають координатора ПАМ для адмiнiстрування умов
,Щоговору. Вiдповiдальнi особи CTopiH мiстяться в.Щодатку З.

IV. TepMiH дii Щоговору
4.1. Щей Щоговiр набирас чинностi з моменту його пiдписання. TepMiH

Дii .ЩОГОворУ - п'ять poKiB. BiH автоматично вважаеться продовженим на
КОЖНИЙ наступниЙ п'ятирiчний TepMiH, якщо жодна зi cTopiH не з€uIвить у
ПИСЬМОВiЙ формi про свое небажання продовжити цей.Щоговiр не пiзнiше нiж за
шiсть мiсяцiв до закiнчення TepMiHy його дii.

4.2. I]ей Щоговiр може бути доповнений i частково змiнений на пiдставi
письмовоТ згоди обох cTopiH.



4.3. ЩоговiР може бутИ розiрвано достроково за згодою обох cTopiH,
якщО одна зi cTopiH з€UIвитЬ про це у письмовiй формi не пiзнiше нiж ,u од""
мiсяць до бажаноi дати припинення строку дii цього Щоговору.4.4. Щоговiр складено у двох примiрниках украiЪ."*Ьо мовою. Кожна зi
CTopiH одержуе по одному примiрнику Щоговору.

V. Антикорупцiйпi застереження
5.1.сторони зобов'язуються дотримуватися вимог антикорупцiйного

законодавства та не вживати нiяких дiй, якi можуть порушити норми
антикорупцiйного законодавства, у зв'язку з виконаннrIм cBoix прав або
зобов'язань за цим ,щоговором, у тому числi не робити пропозицiю, не
санкцiонувати обiцянку, i не здiйснювати незаконних платежiв, вкJIючаючи (але
не обмежуючись) фiнансову або iншу вигоду будь-яким фiзичним або
юридичним особам, вкJIючаючи (але не обмежуючись) органи державноТ влаци,
органИ мiсцевогО самоврядуванЕя, пiдприемства, установи, органiзацiТ,
фiзичних осiб-пiдприемцiв.

VI. Юридичнi адреси сторiп
кремепчуцький нацiональний Харкiвський нацiональний
унiверситет iMeHi Михайла
Остроградського

39б00, м. Кременчук,
вул. Першотравнев а, 20
УкраiЪа
тел.: (5366) З-62-1,7

факс: (53б6) З-60-00
E-mail: nich@ kdu.edu.ua
Веб-сторiнка: www.kdu.edu.ua

автомобiльно-дорожнiй унiверситет

б1002, м. XapKiB,
вул. Ярослава Мудрого, 25
УкраiЪа
тел.: (057) 700-38-66
факс: (057) 700-38-65
E-mail : admin@ khadi.kharkov. uа
Веб-сторiнка: www. khadi.kharkov. uа

) l l/
-Ъ-оро.*о,-- С_Ь 

--Л 
//*/,,\



,Щоdаmок l

КритерiI вiдбору здобувачiв вищо[ освiти (ЗВО)

бути студентойаспiрантом денноi форми навчання;

мати можливiсть самофiнансування проiЪду до приймаючого

пiд час навчання в iншомуунiвероитету та покриття витрат на проживання

MicTi.

Кременчуцькпй нацiональний
унiверситет iMeHi Мшхайла
Остроградського

dо dоzовору NЬ.

Bid J3,ао,lоъt

Харкiвський нацiональний
автомобiльно-дорожнiй унiверситет
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lоdаmок 2

do dоеовору lФ

вiё

Кременчуцький нацiоrrальний
унiверситет iMeHi Михайла
Остроградського

Харкiвський нацiональний
автомобiльно-дорожнiй унiверситет

-Ь.**^ СЬ- д/



.Щоdаmок 3

do dоzовору J\/b

{Ф " t Ф,lл t

Вiдповiдальнi за органiзацiю академiчноi мобiльностi

кременччцький

нацlональнии

Унiверситет iMeHi

Михайла

.Щiяльнiсть харкiвський

нацiональний

Реестрацiя заявок

Адмiнiстрування

договорiв

Консультування з

питань навчання

забезпечення

прожIlвання

Кременчуцький нацiональний
унiверситет iMeHi Михайла
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