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фундацією “Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації”
(CEASC), м. Бидгощ, Польща
та
Комунальним закладом Сумський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти (КЗ СОІППО) м. Суми, Україна
1. Загальні положення
Цей Меморандум про співпрацю (надалі - “Меморандум”) визначає відносини та
напрями співробітництва між фундацією “Центрально-Європейська Академія Навчань
та Сертифікації” (CEASC) м. Бидгощ, Польща, та Комунальним закладом Сумський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (КЗ СОІППО) м. Суми, Україна,
які разом іменуються як Сторони.
Сторони укладають цей Меморандум базуючись на тому, що інформаційна,
консультаційна та практична діяльність у галузі впровадження європейських
стандартів в системі освіти України є актуальним та багатокомпонентним процесом та
має важливе завдання – впровадження світових практик підготовки фахівців в освітній
сфері, вивчення досвіду щодо можливостей використання інструментів підтримки
мобільності науковців, розвитку наукової кар’єри, обміну передовим досвідом
проектного підходу в організації роботи навчальних закладів.
2. Напрями співробітництва Сторін
Для виконання цього Меморандуму Сторони визначають наступні сфери
співробітництва:
1. Проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій
тощо), інформаційно-роз’яснювальної та консультаційної роботи серед
студентів, викладачів, науковців, представників освітнього середовища та
інституцій оточення з метою отримання та поширення світового досвіду в
цій сфері;
2. Розробка та втілення навчальних та інформаційних програм та курсів,
програм підготовки бакалаврів та магістрів, програм підготовки фахівців за
новими спеціальностями у форматі здобуття другої вищої освіти спільно із
партнерами Фундації, різноманітних проектів, спрямованих на
впровадження стандартів підготовки фахівців згідно до європейських
кваліфікаційних рамок з метою отримання передового європейського
досвіду;

3. Сприяння у створенні на базі Комунального закладу Сумський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти проектного офісу як окремої
структурної одиниці, у функціях якої буде в тому числі інформування про
можливості участі у міжнародних проектах, консультування щодо роботи із
європейськими структурними фондами для залучення коштів через
проектну діяльність на розвиток навчальних закладів та розвиток наукової
кар’єри представників ВНЗ регіону;
4. Організація консультування представників академічного середовища та
науковців для обміну досвідом через проведення відео конференцій,
науково-технічних парків, організацію ознайомчих візитів до відповідних
структур на території ЄС;
5. Будь-які інші форми співробітництва, що узгоджені Сторонами.
3. Взаємні зобов'язання
Будь-яка діяльність в рамках цього Меморандуму на території України
регулюється даним Меморандумом, законодавством України та іншими узгодженими
Сторонами документами. Сторони взаємодіють на принципах рівноправності,
відкритості і доброчинності.
Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів даного
Меморандуму через уповноважених представників, що делегуються Сторонами для
розгляду поточних питань та проведення спільних заходів.
Сторони домовляються, що умови цього Меморандуму не є конфіденційними та
можуть надаватися зацікавленим третім сторонам у разі необхідності.
Якщо інше не було погоджене, Сторони домовляються, що кожна з них
самостійно несе власні витрати стосовно завдань, передбачених цим Меморандумом.
Всі зміни та доповнення до даного Меморандуму оформлюються письмово та за
згодою Сторін.
4. Прикінцеві положення
Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не
призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для будь-кого з
них.

