УГОДА
про співпрацю університетів
у програмі національних обмінів «Плацкарт»
м. Львів

«__» ___________ 2019 р.

Запорізький національний університет, в особі ректора Фролова Миколи
Олександровича, що діє на підставі Статуту,
Львівський національний університет імені Івана Франка, в особі ректора
Мельника Володимира Петровича, що діє на підставі Статуту,
Національний університет водного господарства та природокористування, в особі
ректора Мошинського Віктора Степановича, що діє на підставі Статуту,
Національний університет «Києво-Могилянська академія», в особі т.в.о.
президента Ожогана Василя Михайловича, що діє на підставі Статуту,
Національний університет «Острозька академія», в особі ректора Пасічника Ігоря
Демидовича, що діє на підставі Статуту,
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, в особі ректора Коваля
Ігоря Миколайовича, що діє на підставі Статуту,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського», в особі ректора Згуровського Михайла
Захаровича, що діє на підставі Статуту,
Український католицький університет, в особі ректора о. Богуслава Праха, що діє
на підставі Статуту,
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, в особі
ректора Леоніда Васильовича Губерського, що діє на підставі Статуту,
Львівський торговельно-економічний університет, в особі ректора Куцика
Петра Олексійовича , що діє на підставі Статуту,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича , в особі
ректора Петришина Романа Івановича, що діє на підставі Статуту,
разом іменуються Університети-партнери або Сторони, а кожна окремо –
Сторона, уклали цю Угоду про співпрацю університетів у програмі національних
обмінів «Плацкарт» (далі – Угода) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Предметом Угоди є співпраця Сторін у сфері науки і освіти,
організаційної, культурної, виховної та іншої діяльності, організації й
проведення програми національних обмінів «Плацкарт» шляхом участі в
навчально-тренувальних зборах, змаганнях, олімпіадах тощо (далі – Програма) з
метою об’єднання студентства для співпраці, пошуку ідей та механізмів
локальних змін та подальшого розвитку системи вищої освіти в Україні.
1.2. Умови участі у Програмі визначаються Додатком до цієї Угоди.

2.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Сторони мають право:
2.1.1. Ініціювати організацію й проведення наукових, освітніх, соціальнокультурних та інших заходів в рамках Програми.
2.1.2. Отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін,
безпосередньо пов’язану з предметом цієї Угоди.
2.1.3. Інші права, передбачені у Додатку до цієї Угоди.
2.2. Сторони зобов’язуються:
2.2.1. Інформувати одна одну стосовно організації та проведення
Програми.
2.2.2. Надавати консультації одна одній із питань організації та проведення
Програми.
2.2.3. Сприяти реалізації Програми відповідно до законодавства,
нормативних актів, положень та правил Сторін.
2.2.4. Дотримуватись умов Програми.
3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СПІВПРАЦІ
3.1. Співпраця здійснюється на підставі рівноправності, чесного та ділового
партнерства, підтримки взаємних ділових контактів.
3.2. Ця Угода не передбачає ведення спільної господарської діяльності, не
встановлює жодних обмежень самостійності та автономності Сторін, при
здійсненні своєї діяльності Сторони не несуть жодних взаємних майнових і
фінансових зобов’язань.
3.3. Питання реалізації співпраці Сторін регламентуються за взаємною
домовленістю та погодженням, у тому числі письмово у вигляді додаткових угод.
Початок процедури участі студентів у Програмі здійснюється після
попереднього погодження такої участі університетами-партнерами.
3.4. Приєднання інших осіб до Програми та припинення участі у Програмі
здійснюється шляхом укладення додаткової угоди до цієї Угоди.
3.5. Кожна зі Сторін несе власні витрати при підготовці і проведенні
Програми, якщо інше не погоджено ними усно або у формі додаткової угоди.
3.6. Сторони для реалізації Програми призначають координаторів із числа
студентів та працівників.

4.ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
4.1. Угода набуває чинності з моменту укладення Сторонами і діє до
«30» червня 2020 року.
4.2. Дострокове розірвання Угоди здійснюється:
4.2.1. за взаємною угодою Сторін;
4.2.2. за ініціативою Сторони(ін).
4.3. Сторона(ін)-ініціатор(и) про дострокове припинення своєї участі
(розірвання Угоди) повідомляє інші Сторони у письмовій формі за 1 (один)
місяць. Припинення участі Сторони(ін) у виконанні цієї Угоди не припиняє дію
Угоди для тих Сторін, які не виявили бажання припинити свою участь.
4.4. Угода може бути продовжена шляхом укладення Сторонами додаткової
угоди до закінчення дії цієї Угоди.
5.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Зміни до Угоди Сторони вносять шляхом укладення додаткової угоди.
5.2. Угода укладена у 11 (одинадцяти) примірниках, кожен з яких має
однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
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Додаток
до Угоди про співпрацю
університетів в програмі
національних обмінів «Плацкарт»
від «__» ______ 2019 року
Умови
Програми національних обмінів «Плацкарт»
1. Загальні положення
1.1.
Програма
національних
обмінів
«Плацкарт»
ініційована
представниками студентського самоврядування університетів України та
ухвалена Конференцією ініціативної групи студентського самоврядування й
координаторами програми національних обмінів «Плацкарт» 10.02.2019р.
1.2. Сторони Програми у своїй діяльності керується чинним національним
законодавством, власними Статутами, положеннями про студентське
самоврядування, іншими внутрішніми нормами та правилами.
1.3. Повна назва програми українською мовою – Програма національних
обмінів «Плацкарт». Скорочена назва – «Плацкарт». Повна назва організації
англійською мовою – The program of national exchanges “Platskart”. Скорочена
назва англійською мовою – “Platskart”.
2. Місія
2.1. Основною місією Програми є підвищення рівня знань студентів у сфері
науки і освіти, організаційної, культурної, виховної та іншої діяльності,
організації і проведення програми національних обмінів «Плацкарт» шляхом
участі у навчально-тренувальних зборах, змаганнях, олімпіадах тощо, для
об’єднання студентства задля співпраці, пошуку ідей та механізмів локальних
змін з метою подальшого розвитку системи вищої освіти в Україні, створення
спільноти активної молоді, що буде фундаментом громадянського суспільства в
Україні.
2.2. Основні завдання програми національних обмінів «Плацкарт»:
2.2.1. Сприяння проведенню академічних обмінів між студентами різних
університетів України.
2.2.2. Розвиток академічної культури через вивчення та запозичення кращих
практик з інших університетів.
2.2.3. Вивчення практики студентського самоврядування в інших
університетах.
2.2.4. Створення платформи для подальшої співпраці між студентами
України.

3. Партнери програми національних обмінів «Плацкарт»,
їх права та обов’язки
3.1. Партнерами програми національних обмінів «Плацкарт» (далі –
Програма) можуть стати заклади вищої освіти в Україні (далі – університет),
органи самоврядування студентів яких виявляють свою зацікавленість та
готовність дотримуватися умов програми та обов’язків університетів-партнерів.
Університети беруть участь у Програмі шляхом підписання цієї Угоди.
3.2. Університетами при виконанні Програми забезпечується відповідно до
своїх порядку та можливостей:
3.2.1. Оформлення підтвердження участі у Програмі обміну (відрядження)
запрошення, заява учасника тощо.
3.2.2. Організація освітнього процесу (зокрема, допуск студентів до
навчальних занять згідно з освітньою програмою навчання).
3.2.3. Допуск до бібліотеки, студентських просторів, що є безкоштовними
для студентів.
3.2.4. Проживання в гуртожитку.
3.2.5. «Баді» (участь студента, який буде допомагати організовувати
програму для студента-гостя).
3.3. Студент, який бере участь у Програмі зобов’язаний:
3.3.1. Дотримуватися правил щодо розпорядку, проживання в гуртожитку,
організації освітнього процесу університету перебування.
3.3.2. Відвідувати навчальні заняття згідно з освітньою програмою.
3.3.3. Відвідувати заходи студентського самоврядування, які пропонуються
університетом.
3.3.4. Після повернення у встановленому порядку підготувати звіти, у тому
числі з пропозиціями щодо поліпшення організації освітнього процесу.
Представити звіт органам студентського самоврядування обох університетів.
3.3.5. Студенти, які можуть претендувати на участь у Програмі: навчаються
за освітнім рівнем бакалавра (2-4 курс) та магістра (1-2 курс), є представниками
студентського самоврядування.
3.4. Початок процедури участі студентів у Програмі здійснюється після
попереднього погодження такої участі університетами-партнерами.
3.5. Відбір студентів проводиться представниками/органами студентського
самоврядування їхнього університету (на основі мотиваційних листів та
аплікаційної форми).
3.6. Студент, який не виконує своїх обов’язків під час обміну (відрядження)
не отримує підтвердження про участь у Програмі.
4. Координація Програми
4.1. Програма координується децентралізовано органами студентського
самоврядування кожного з університетів.
4.2. Загальна координація здійснюється Ініціативною групою, до складу якої
входять: координатори Програми кожного з університетів-партнерів;
національний координатор Програми, фандрейзер, юристконсульт та prменеджер.

