Угода про спiвпраuю
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нацiональна академiя керiвних кадрiв культури i мистецтв, в особi
(далi - Сторона 1), яка дiе на
ректора, професора Чернеuя Василя Гнатовича
пiдставi Статуту з однiсТ сторони, та

щентр мистецтв <новий украiлlський театр)) в особi директора-

художнього керiвника KiHo Вiталiя Анатолiйовича, (далi -Сторона 2), яка дiс
на пiдставi Статуту, (в под€tльшому разом iменуються "сторьнй", а кожна
окремо - ''Сторона") уклали угоду про спiвпРацю про наступне:

Загальнi положення
1.1. Сторони засвiдчують свос бажання щодо практичнот пiдготовки
здобувачiв вищот освiти для г€шузi культури i мистецтв зi спецiальностi 026
<сценiчне мистецтво) та спрямовують свою дiяльнiсть на забезпечення
координацiТ спiльноi роботи з пiдготовки дипломованих фахiвuiв для галузi
*yniryp, i мистецr"u. Спi"праця здiйснюеться через погоджену органiзацiю
1.

спiльноТ практичноi дiяльностi.
1.2. Lи угода не визнача€ конкретних фiнансових зобов'язань кожноТ
сторони. Обидвi сторони зберiгають юридичну та фiнансову самостiйнiсть,
ФiнансоВi зобов'ЯзаннЯ можутЬ встановлюватись окремими господарськими
як додаток до цiст угоди, що
угодами, договорами, якi слiд розглядати
конкретизус порядок реалiзацiт взасмних зобов'язань.
2. Прелмет угоди

2.1. Сторони можуть координувати спiвпраuю при пiдготовцi фахiвrriв
науки i
для галузi культури i мистецr", бu.уючись на досягненнях галузевоТ
npu*r"*r. Спiвпраця спрямована на пiдвищення якостi спецiальнот пiдготовки
освiти, зобов'язуються координувати спiльну дiяльнiсть при
здобувачiв
"ищоi
гriдготовцi фахiвчiв для галузi культури i мистецтв шляхом гармонiйного
в
поеднання науково-теоретичних знань з практичними навичками, набутими
бази, ефективного
умовах навчЕlJIьно-лабораторноТ та виробничоТ
використання науково-педагогiчних кадрiв Сторони 1 та спецiалiстiв галузi
культури i мистецтв.

Сторони 1
про Bci науково-практичIti заходи, LLlo
участю, запрошувати до участi в них

3. Зобов'язання

3.1. IнфОрмуватИ
-сiороною Сторону 2
l та за i]
проводятrс"
працiвникiв Сторони2.
,га культурноз.2. Готувати i реалiзовувати спiльнi науково-виробничi
мистецькi проекти, науково-творчi конференшiТ, круглi столи, творчi зустрiчi
з видатними фахiвцями галузi культури i мистецтва,

4. Зобов'язання Сторони 2
4.|. Створювати умови для проходження запланованих опП видiв
практикИ студентiВ СторонИ 1, запрошувати на стажування студентiв-

дипломникiв.
4.2.надавати cTopoHi l можливiсть проводити практичнi заняття на базi
t ,
та в примiщеннях його структурних пiдроздiлiв.
4.з. В разi потребИ з€tлучати студентiв Сторона 1 до пiдготовки,
органiзацii та проведення заходiв вiдповiдно до Плану
роботи на вiдповiдний

piK.

5. Прикiнцевi положення
5.1. Угода укладена на 5 (п'ять) poKiB. Якщо одна iз cTopiH виявить
бажання припинити iT дiю, вона мусить повiдомити iншУ СторонУ офiцiйним
ъ
листом за 2 (два) мiсяцi до моменту розiрвання
5.2. tИ УГода вважаетЬся уклаДеноЮ i набира€ чинностi з моменту il
пiдписання Сторонами та скрiплення if печатками CTopiH.
5.3. tIя угода складена при повному розумiннi Сторонами iT
умов та
термiнологii украIнською мовою У двох автентичних примiр""пu*, якi мають
однакову юридичну силу, - по одному для кожноi iз CTopiH.

угоди.
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ЮРИДИЧШ АДРЕСИ ТА РЕКВIЗИТИ CTOPIH
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