Д О Г О В І Р № < £ # Р _____ ___
про співпрацю вищого навчального закладу та
закладу охорони здоров’я
,______ _!
м. Запоріжжя
« »
Договір укладено між Національним університетом «Запорізька політехника».

р.

повна назва вищого закладу освіти

в особі ректора Бєлікова Сергія Борисовича, який діє на підставі Статуту, (далі-Університет)
та та КНП «Міська лікарня №8» ЗМР в особі директора Севальнєвої Надії Олександрівни,
який діє на підставі Статуту, (далі - клінічний заклад) щодо визначення форми взаємодії з
організації та діяльності клінік на базі клінічного лікувально - профілактичного закладу
охорони здоров'я, який (яка) діє на підставі Статуту, (далі - Заклад) щодо визначення форми
взаємодії однопрофільних клінічних кафедр академії зі структурними підрозділами Закладу.
повна назва лікувально-профілактичного закладу охорони здоров ’я

І.
Предмет договору
1.1. Предметом договору є встановлення форм взаємодії, прав, обов’язків,
відповідальності сторін при здійсненні співпраці однопрофільних клінічних кафедр (відділів,
лабораторій) Університету із відповідними структурними підрозділами Закладу для наукової
та навчально-виховної роботи.
Метою цього договору є поліпшення організації та якості взаємодії вищих
закладів освіти із комунальними закладами охорони здоров'я м. Запоріжжя у сфері
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, підвищення ефективності
науково-дослідної роботи і впровадження її результатів у практику охорони здоров'я.
1.3. Сторони на підставі цього договору здійснюють взаємодію у наступних
напрямках:
проведення навчально-виховного процесу з використанням нових форм і
методів навчання, досягнень науки і практики охорони здоров’я;
навчання студентів, лікарів-інтернів, РШ-аспірантів, підготовка магістрів,
проведення виробничої практики студентів, післядипломна підготовка, перепідготовка і
підвищення;
проведення наукових досліджень і розробка ефективних методів профілактики,
діагностики та лікування пацієнтів, розробка навчально-методичних матеріалів тощо;
експертна оцінка результатів наукових досліджень;
апробація і впровадження нових методів діагностики та лікування пацієнтів,
апробація інструментів, апаратури, лікарських засобів;
участь в організації та проведенні семінарів, клінічних, науково-практичних
конференцій, а також участь представників Університету за погодженням із керівником
Закладу у: експертних комісіях, консиліумах, медичних радах та заходах по контролю за
якістю лікувально-діагностичного процесу тощо;
1.4. При проведенні заходів співпраці в межах даного Договору, Сторони
зобов’язуються дотримуватись вимог законодавства щодо захисту інформації.
1.5. Сторони в своїй діяльності керуються чинними нормативно-правовими актами.
П. Порядок та умови співпраці
2.1. З метою забезпечення співпраці Сторони домовились про взаємодію
однопрофільних клінічних кафедр (відділів, лабораторій) Університету із відповідним
структурним підрозділом Закладу для організації навчально-виховної та наукової роботи
наступним чином:____________________ ______________ ______________________
№№
Назва однопрофільної кафедри
Назва відділення Закладу
(відділу» лабораторії) Університету
Кафедра фізичної терапії та
ерготерапії.

Терапія -1
Фізіотерапевтичне відділення
реабілітаційне вдділення

2.2. Витрати по забезпеченню навчально-виховного та науково-досліднош лроцєсів
здійснюються за рахунок коштів на утримання Університету.
III. Права та обов’язки сторін
3.1. Університет бере на себе наступні зобов’язання:
- дотримуватись розпорядку роботи Закладу;
- погоджувати із керівником Закладу організацію та проведення навчальних заходів у
приміщеннях Закладу.
3.2. Профільні кафедри Університету за цим договором мають наступні права:
- здійснювати наукове керівництво, організовувати навчально-виховний процес,
навчально-методичну діяльність;
- вносити пропозиції керівнику Закладу щодо організації та участі представників
Університету у експертних комісіях, консиліумах, медичних радах та заходах по контролю за
якістю лікувально-діагностичного процесу тощо;
- приймати участь у науково-практичних конференціях Закладу;
- розробляти науково обґрунтовані методи реабілітації лікування пацієнтів;
- за погодженням із керівником Закладу брати участь у заходах з моніторингу
впровадження наукових розробок в практику роботи Закладу;
3.3. Заклад за цим договором зобов’язаний:
сприяти у створенні належних умов для проведення навчально-виховної та
науково-дослідної роботи.
3.4. Заклад має наступні права:
- надавати пропозиції ректору Університету про включення керівника Закладу до
відповідної вченої Ради;
- залучати представників Університету до надання медичної допомоги, консультацій
пацієнтам Закладу;
- вимагати від керівників кафедр дотримання режиму роботи Закладу, вимог чинних
нормативно-правових актів.
IV. Відповідальність сторін
4.1. Керівник Університету несе відповідальність за організацію та забезпечення
навчально-виховної та науково-дослідної роботи, яка проводиться в межах даного Договору.
4.2. Завідувач кафедри Університету, а також керівник відповідного структурного
підрозділу Закладу несе відповідальність за нешкідливість для здоров’я пацієнтів апробації
нових медичних технологій.
4.3. За завдання збитків Сторонами одна іншій, винна Сторона несе відповідальність у
порядку, передбаченому чинним законодавством.
4.4. Сторони вирішують всі спори та розбіжності, що можуть виникнути при
виконанні цього Договору, шляхом переговорів. У випадку, якщо в результаті переговорів
між Сторонами не буде досягнуто згоди, спір підлягає розгляду у судовому порядку.
V. Термін дії Договору
5.1. Договір діє з моменту підписання сторонами протягом року до «
»_______ 20 р. та може бути пролонгований на наступний термін шляхом обміну листами,
укладанням додаткової угоди або на невизначений термін, у випадку, коли жодна із сторін не
заявить про незгоду з раніше визначеними умовами, не пізніше 30 днів до моменту
закінчення терміну даного договору.
5.2. Договір може бути розірваний достроково за спільною згодою Сторін, або в
судовому порядку при порушенні однією із Сторін суттєвих умов договору.
5.3.
Після закінчення терміну дії договору, при відсутності домовленості Сторін
про його подовження, кожна з Сторін повинна повернути іншій Стороні отримане для
спільної діяльності майно за окремим актом.
5.4.
Зміни та доповнення до договору вносяться шляхом спільного підписання
Додаткових угод, які приєднуються як невід’ємна частина до основного договору.

VI.

Додаткові умови

[

6.1. За взаємною домовленістю допускається сумісництво професорсько-викладацьким
складом основної діяльності на кафедрі з роботою в Закладі та сумісництво співробітниками
Закладу основної діяльності з роботою в Університеті, в тому числі з участю в госпрозрахункових
науково-дослідних роботах поза основним робочим часом по тимчасовим трудовим договорам.
6.2. Згідно із законодавством про охорону авторських прав та інтелектуальної
власності програми, тести, методики, інші розробки науково-педагогічного, науководослідного, лікувально-діагностичного або іншого характеру, виконані в межах цього
договору, можуть бути передані в будь-якій формі третій стороні тільки за спільним
погодженням Сторін даного Договору.
VII. Прикінцеві положення
7.1. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться Додатковими угодами та
спільними наказами Сторін, які є його невід’ємною частиною.
7.2. З набранням чинності даного Договору всі попередні домовленості Сторін щодо
предмету договору втрачають свою юридичну дію.
7.3. В правовідносинах, не урегульованих даним Договором, Сторони керуються
положеннями чинного законодавства.
7.4. Даний Договір укладено українською мовою, у двох примірниках, що мають однакову
Юридичну бйлу, пб бднбму для кбжіібї ІЗ Стбрін.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Національний університет «Запорізька
політехніка»
69061, м. Запоріжжя
вулиця Жуковського 64
Ректор Національного університету

КУ «Міська лікарня №8»
69069
м. Запоріжжя
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Директор

