
угодА
ПРО ПАРТНЕРСТВО, СПIВПРАЦЮ ТА НАУКОВИЙ ОБМIН

мiж КиТвським нацiональним унiверситетом технологiй та дизайну
та Чернiвецьким коледжем дизайну та економiки

(СТРАТЕГIЧНЕ ПАРТНЕРСТВО)

КиТвський нацiональний унiверситет технологiй та дизайну (далi - Унiверситет) в особi ректора
Грищенка IBaHa Михайловича, який дiе на пiдставi Статуту з однiсТ сторони та Чернiвецький коледж
дизайну та економiки (лалi - Коледж) в особi директора коледжу Гапей Алли Василiвни, який дiе на
пiдставi Статуту з iншоТ сторони, (у подальшому iменуються * Сторони) визнаючи один одного
стратегiчними партнерами i спрямовуючи своi зусилля на розвиток спiвробiтництва у навчальнiй,
науковiй, виробничiй та iнновацiйнiй сферах, домовилися про таке. 
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1. Мета та напрями спiвробiтництва
Метою спiвробiтництва е забезпечення високоi якостi професiйноi пiдготовки фахiвцiв на

ocHoBi об'сднання iнтелектуаJтьного потенцiалу, матерiальних, фiнансових i корпоративних pecypciB
партнерiв.

flоговiр спрямований на забезпечення таких напрямiв спiвробiтництва:
1.1. Розвиток iнфраструктури HayкoBo-ocBiTHboT дiяльностi:

. органiзацiя спiльноi навчально-науковоi лабораторiт для забезпечення високот якостi
професiйнот пiдготовки фахiвцiв ступенiв кБакалавр) та кмагiстр> (окр кспецiалiст>) на ocHoBi
об'еднання iнтелектуаJIьного потенцiалу, матерiальних, фiнансових i корпоративних pecypciB
партнерiв;

. оснащення навчапьно-наукових (проблемних) лабораторiй i центрiв з вiдповiдного напряму
пiдготовки (спечiальностi) фахiвцiв для забезпечення навчального процесу, виконання науково-
дослiдницьких робiт.
1.2. Освiтня дiяльнiсть:

о цiлеспрямована професiйна пiдготовка студентiв за узгодженими вибiрковими складовими
ocBiTHix црограмам;

. перепiдготовка i пiдвищення квалiфiкацii фахiвцiв Коледжу з урахуванням тrерспектив його

розвитку i профiльних напрямiв у галузi сучасних i перспективних технологiй;
. залучення фахiвцiв Коледхtу до викладацькоТ дiяльностi лля розробки i читання нових KypciB

лекцiй;
. органiзацiя i проведення рiзних видiв практик i пiдготовки випускних робiт стулентiв у

Коледхti з використанням високотехнологiчного обладнання;
о €кспертна оцiнка якостi ocBiTHix програм пiдготовки фахiвцiв за прсlфiлем Коледrку.

1.3. Науково-дослiдницька дiяльнiсть:
. проведення сгliльних науково-дослiдницькихробiт;
. створення творчих колективiв дпя реалiзаuii спiльних науково-технiчних iнновацiйних

проектiв;
. проведення спiльних науково-технiчних заходiв (ceMiHapiB, конференuiй) з прiоритетних

науково-технiчних напрямiв.
Перелiк вказаних вище напрямiв взаемодiТ не е вичерпним i може доповнюватися за згодою

cTopiH,

2. Механiзми спiвробiтництва
2.1. Сторони щорiчно розроблюють i затвердхtують план спiльноi дiяльностi згiдно перерахованих
вище напрямiв спiвробiтництва.
2.2. Кожна зi cTopiH готу€ пропозицiт з реалiзацii взасмодiт за вказаними вище напрямами i Доводить
Тх до вiдома лругоi сторони.
2.3. Пiсля спiльного розгляду пропозицiй з колсного iз зазначених вище напрямiв, Сторони укладають
вiдповiдний договiр.
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2.4. СУпровiд договору i додаткових угод договорiв у рамках взаемодii CTopiH покладаеться на
факУльтети унiверситету, вiддiл магiстратури, працевлаштування випускникiв тощо.

3. Ефективнiсть спiвробiтництва
3.1. Головними критерiями оцiнки ефективностi спiвробiтництва с:

О наявнiсть оцiнки якостi навча.JIьних планiв i програм пiдготовки фахiвuiв;. залучення до викладацькоТдiяльностi спiвробiтникiв Коледжу]
. кiлькiсть молодих фахiвцiв - випускникiв Унiверситету та Коледжу, влаштованих на роботу;. КiлькiСТЬ сТудентiв Унiверситету та Коледжу, якi пройшли виробничу та переддипломну

практики на пiдприсмствах легкоi промисловостi;
. кiлькiсть студентiв Унiверситету та Коледжу, якi проходять навчання за навчальними

програмами з узгодженою Сторонами вибiрковою складовою;
. кiлькiсть науково-технiчних заходiв, проведених Унiверситетом спiльно з Коледжем;
о наявнiсть спiльних навч€uIьно-наукових структур (лабораторiй тоrцо) i обсяг зil,,Iучених

pecypciB.
3.2. Ресурсне i фiнансове забезпечення стратегiчного партнерства здiйснюеться на ocHoBi окремих
договорiв.

4. Строк дiТЩоговору
4.1. I]ей !оговiр вважасться укладеним i набирас чинностi з моменту його пiдписання Сторонами та
його скрiплення печатками.

5. Прикiнцевi положення
5.1. I-{ей .Щоговiр не передбачае фiнансових зобов'язань мiж Сторонами. У випадку необхiдностi
фiнансування спiльних проектiв мiж Сторонами укладаються вiдповiднi договори.
5.2. Сторони зобов'язуються письмово повiдомляти одна одну у випадку прийняття рiшення про
лiквiдацiю або реорганiзацiю однiсТ iз CTopiH протягом 3-х календарних днiв з дати прийняття такого
РiШеННя. У разi реорганiзацii будь-якоi iз CTopiH, правонаступник Сторони договору, безпосередньо
ПРиЙмае на себе Bci права та обов'язки за цим Щоговором, якщо Сторони додатково не вирiшили
iнакше.
5.3. I_{ей {оговiр складений при повному розумiннi його умов та термiнологiТ украiЪською мовою у
двох автентичних примiрниках - по одному для кожноТ iз CTopiH.
5.4. Змiни та доповнення до цього .Щоговору можуть бути BHeceHi за взасмною згодою CTopiH, що
оформляеться додатковою угодою до цього !оговору.

flодатковi угоди до цього Щоговору с його невiд'смною частиною i мають юридичну силу у
раЗi, якщо вони викладенi у письмовiй формi, пiдписанi Сторонами та скрiпленi печатками.

Сторона- 1:

Юридична адреса:
Киiвськiй нацiональний унiверситет
технологiй та дизайну

010l 1, Украiна, Киiв,
вул. Немировича-.Щанченка, 2
тел. +З8(04 4) 256-84,24, 256-29-7 5

факс +] $(9 44) 280-7 4-72
E-mail : knutd@knutd.com.ua

Сторона -2:
Юридична адреса:
Чернiвечький коледж дизайну та
економiки

58001, YKpaiHa, м. Чернiвцi,
вул. Свгена Гребiнки, 16

тел. +38(0372) 57-З4-09, 57-35-28
факс
E-mai l : collegeofdesi gn.cv@gmail.com
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