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УГОДА № _____
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЮ
ВЗАЄМОВІДНОСИН
«____»_____________201__ р.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ в
особі ректора Семенця Валерія Васильовича, що діє на підставі Статуту (далі «ХНУРЕ») з
однієї сторони, та_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ в особі
________________________________________________________________________________
____________________________________________, що діє на підставі Статуту (далі
«_________») з іншої сторони, разом названі у подальшому «Сторони», підписали дану угоду
(далі - «Угода») про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Предметом Угоди є взаємовигідне некомерційне співробітництво щодо науково-технічної,
навчальної й виробничої діяльності сторін. Співробітництво здійснюється у вигляді обміну
некомерційною інформацією з питань, що стосуються науково-технічної діяльності обох
Cторін, підготовки фахівців для_____________________________________________________
_____________________________________________________________________за
фахом
_________________________________________________________________________________
підвищення кваліфікації викладачів і співробітників кожної з Cторін.
Інтересам Сторін відповідає реалізація наступних проектів:
- використання у виробничій діяльності й навчальному процесі нових інформаційних
технологій;
- облік поставлених практикою нових наукових напрямків і нових прикладних завдань при
складанні навчальних планів підготовки фахівців, розробка нових навчальних курсів і
лабораторного практикуму;
- проведення практик і стажувань (виробничих, технологічних, наукових, навчальних);
- розв'язання питань трудової зайнятості випускників і студентів ХНУРЕ;
- запрошення партнерів на заплановані виставки, симпозіуми, конференції, семінари,
презентації.
Сторони домовилися спільно діяти для досягнення загальних цілей відповідно до
статутних положень і економічних інтересів кожної зі Сторін, які беруть участь у даній Угоді.
У процесі виконання намічених загальних цілей, прагнути будувати свої взаємини на основі
рівноправності, чесного партнерства й захисту інтересів один одного.
Дана Угода є передумовою й підставою для укладення, якщо Сторони визнають за
необхідне, конкретних господарських Договорів (на проведення НДР, поставку товарів,
надання послуг, надання приміщень, про спільну діяльність та інше).
2. ПРАВА
2.1. Сторони мають право:
- запрошувати викладачів і співробітників іншої Cторони для проходження стажувань і
проведення консультацій:
- організовувати семінарські заняття щодо вивчення нових результатів наукових досліджень
та особливостей використання цих результатів у виробничій діяльності;
- запрошувати аспірантів, студентів, співробітників до навчання або стажування;
- запрошувати Cторони для участі у спільних виставках, симпозіумах і конференціях.
2.2. Координаторами з боку _____________________________________________________
_____________________________ є:
- ___________________________________________________(конт. тел.______________)
Координаторами з боку ХНУРЕ є:
- _________________________________________________(конт. тел.______________)
3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Сторони беруть на себе зобов'язання:

- суворо дотримуватись вимог партнера про використання переданої інформації й, у випадку
накладення вимог про конфіденційність, дотримуватись відповідної угоди;
- у випадку передачі партнером продуктів інтелектуальної власності, на які поширюються
авторські права, партнер, що одержує цей продукт, зобов'язується не використовувати його
без згоди автора в професійній або комерційній діяльності.
3.2. ХНУРЕ бере на себе зобов'язання враховувати пропозиції і рекомендації
______________________________________________________ щодо тематики навчальних
курсів підготовки студентів, а також по сприянню впровадження їх у навчальний процес із
метою кращої підготовки молодих фахівців і їх подальшого працевлаштування в
_________________________________________________________________.
3.3. ______________________________________________________________ бере на себе
зобов'язання розглядати пропозиції й рекомендації, організовувати (у узгодженому обсязі)
практики студентів, давати рекомендації до тем курсових і дипломних проектів, а також
працевлаштовувати заздалегідь відібраних і підготовлених за узгодженим навчальним планом
випускників. Сторони зобов'язуються при виконанні Угоди не обмежувати співробітництво
тільки виконанням зазначених у ньому положень, підтримувати ділові контакти й ухвалювати
всі необхідні заходи для забезпечення ефективності й розвитку комерційних і дружніх
зв'язків.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Дана Угода не накладає ніяких фінансових і правових зобов'язань на Cторони, що
домовляються й припускає винятково добровільну партнерську участь. У випадках, не
передбачених Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України.
4.2.Угода припускає, що при невиконанні зобов'язань Сторони не мають права висувати будьякі вимоги, що можуть вважатись підставою для розгляду справи в суді, за винятком вимог
про збереження конфіденційності інформації й збереження авторських прав.
5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
У випадку накладення партнером вимог конфіденційності на передану інформацію, кожна зі
Cторін буде зберігати сувору конфіденційність отриманої від іншої сторони за данною
Угодою технічної, комерційної й іншої інформації й прийме всі можливі заходи, щоб
захистити отриману інформацію від розголошення. Передача інформації третім особам,
опублікування або розголошення такої інформації може здійснюватись тільки за згодою іншої
сторони.
6. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ та ІНШІ УМОВИ
6.1. Дана угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами та діє протягом 3 (трьох)
років з можливістю подальшої пролонгації за умови письвого попередження сторони за 30
днів до дати закінчення строку дії угоди.
6.2. Угода складена у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ та РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ХНУРЕ:
61166, м. Харків, пр. Науки,14,
Код ЄДРПОУ: 02071197
тел./факс (057) 702-16-46
веб-сайт: http://nure.ua
e-mail: info@nure.ua

________________:
________________________________
Код ЄДРПОУ: ___________________
тел./факс _______________________
веб-сайт: http:// __________________
e-mail: __________________________

Ректор
доктор технічних наук, професор

___________________

_________________/Семенець В.В./

_________________/______________

