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Громадською організацією «Асоціація сприяння глобалізації 
освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ»»

Цим документом Запорізький' національний технічний університет та 
Громадська організація «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки 
«СПЕЙСТАЙМ»» укладають Меморандум про тісну освітню та науково- 
дослідницьку співпрацю. Обидві сторони вважають, що ця співпраця сприятиме 
опануванню нових можливостей в освітній і науково-дослідницькій діяльності.

Мета:
1. Співпрацювати у подальшому розвитку інституцій, особливо в частині 

академічних програм.
2. Надати студентам, професорсько-викладацькому складу, кафедрам, 

факультетам можливість підвищити свої міжкультурні компетенції.

Означені цілі будуть досягнуті шляхом виконання наступних заходів:
1. Сторони взаємно погоджуються сприяти академічним обмінам 

викладачів, підвищенню їх кваліфікації, проведенню консультацій у 
сфері вищої освіти.

2. Сторони взаємно погоджуються сприяти академічним обмінам 
студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів для проходження 
навчання, стажування, поглиблення спеціалізації.

3. Здійснювати обмін досвідом використання сучасних організаційних 
форм, засобів і методів соціокультурних обмінів.

4. Сприяти організації та проведенню, а також участі у міжнародних 
наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, тощо.

Означені заходи здійснюються шляхом укладання окремих угод про 
діяльність, які допоможуть створенню та експлуатації актуальних програм.

Сторони можуть незалежно і/або спільно звертатись за фінансовою 
підтримкою своєї діяльності та окремих візитів до національних і міжнародних 
інституцій.

Витрати для здійснення взаємних візитів окремих фахівців, докторантів, 
аспірантів, студентів чи делегацій будуть покриватися з джерел за додатковими 
угодами сторін.

У своїй діяльності сторони керуються чинним законодавством України.
Цей Меморандум не є обов’язковим і може бути змінений за взаємною 

згодою уповноважених посадових осіб Запорізького національного технічного



університету та Громадської організації «Асоціація сприяння глобалізації 
освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ»».

Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання останньою зі 
сторін і діє на протязі 10 років з можливістю пролонгації і може бути 
попередньо денонсований з урахуванням Одномісячного терміну денонсації.

Меморандум укладено українською мовою у двох оригінальних 
примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
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