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ДАГАВОР ПРА СУПРАЦОУНТЦТВА

ДААУ ВА ЛВ «Леншградск1 дзяржауны ун1верс1тэт iivia А.С. Пушкша», у асобе 
рэктара Ерамеева Сташслава Германав1ча, як! дзейшчае у aдпaвeднacцi з Уставам, з аднаго 
боку, i навукова-метадычная установа «Нацыянальны шстытут адукацьй» МЫстэрства 
адукацьй Рэспублж1 Беларусь, у асобе дырэктара Важнжа Сяргея Аляксандрав1ча, яю
дзейшчае у адпаведнасщ з Уставам, з другога боку (далей -  Баю), заключьш тэты Дагавор пра 
наступнае:

1. Прадмет Дагавора

Прадметам Дагавора з'яуляецца супрацоунщтва Бакоу у галше навую i адукацьй.

2. Мэта Дагавора
Мэтай Дагавора з'яуляецца умацаванне прафесшных сувязяу пам1ж бакам! у сумесных 

навуковых даследаваннях i у адукацьй.

3. Наюруню супрацоунщтва

Для рэал1зацьй агульных штарэсау Баю ажыццяуляюць супрацоунщтва па наступных 
naKipyiiKax:

3.1. сумесная аргашзацыя сустрэч, семшарау, Лмпоз1умау, канферэнцый, правядзенне 
дзён супрацоун1цтва з партнёрскай ВНУ i !ншых мерапрыемствау;

3.2. сумесная распрацоука акадэм1чных, навукова-даследчых i iHnibix праектау;
3.3. сумеснае юраунщтва навукова-даследчай дзейнасцю acnipaiiTay;
3.4. супрацоунщтва у гал1не непарыунай адукацьй, павышэння квал1ф1кацьй;
3.5. акадэм1чная мабшьнасць студэнтау, выкладчыкау i супрацоу1Йкау ушвератэта.

4. Правы i абавязк1 Бакоу

4.1. Баю маюць права на узаемавыгадных умовах i у якасщ раупапрауных партнёрау:,
-  абменьвацца вопытам у навуковай i адукацыйнай сферах;
-  атрымл1ваць своечасова падрабязную шфармацыю пра мерапрыемствы 1ншага Боку у 

межах гэтага супрацоун1цтва;
-  заключаць спецыял1заваныя дадатковыя пагадненн1 да гэтага Дагавора;
-  вызначаць сумесна змест, працэдуру, фшансавыя умовы 1 шшыя пытанн1 

супрацоун1цтва.
4.2. Бак1 бяруць на сябе наступныя абавязацельствы:
-  разв1ваць сумесна супрацоун1цтва у галше навую i адукацьй (навуковыя даследаванш, 

абмен 1нфармацыяй па актуальных мерапрыемствах Бакоу);
-  падтрымл1ваць пастаянныя кантакты для абмеркавання бягучых пытанняу;
-  прадастауляць выкладчыкам, студэнтам, маг1странтам, асшрантам, дактарантам Бакоу 

магчымасць ажыццяуляць супрацоунщтва у гал1не навук1 i адукацьй;
-  садзейшчаць разв1ццю сумесных навуковых i адукацыйных праектау з удзелам вядучых 

вучоных i спецыял1стау Бакоу;
-  выконваць належным чынам умовы Дагавора i дадатковых пагадненняу да яго.

5. Тншыя умовы

5.1. Пагадненне уступав у Ллу з моманту яго падпюання упаунаважаным1 прадстаушкам1 
Бакоу i дзейн1чае на працягу 3 (трох) гадоу з наступным працягненнем на той жа тэрмш, кал1 Hi 
адз1н з Бакоу не заяв1у пра яго спыненне не менш, чым за 1 месяц да сыходу тэрм1ну дзеяння 
Дагавора.

5.2. У вышку узшкнення форс-мажорных абставшау, так1х як стыхшнае бедства, 
навадненне, пажар, землятрус, вайна, забастовка i 1ншых падобных абставшау, 
непадкантрольных Бакам, а таксама у вын1ку рашэнняу нацыянальных уладау щ вышэйшай па 
адноЛнах да Боку шстанцьй, як1я выключаюць магчымасць выканання палажэнняу Дагавора для



аднаго з Бакоу, тэты Бок павшен як мага хутчэй у шсьмовай форме паведам1ць пра тэта шшаму 
Боку.

5.3. Спрэчкк яюя узшкаюць у межах гэтага Пагаднення, павшны вырашацца шляхам 
перамоу.

5.4. Арыгшал Дагавора i/pi дадатковага пагаднення да яго павшен быць адпраулены 
шшаму Боку кур'ерскай службай щ з даверанай асобай не пазней, чым праз два месяцы з даты 
падгпсання. К отя Дагавора i/pi дадатковага пагаднення да яго, якая адпраулена шшаму Боку 
факсам pi па электроннай пошце, мае сшу арыпнала, пакуль тэты Бок не атрымае арыгшал.

5.5. Договор складзены i падгпсаны у macpi экзэмплярах: два экзэмпляры -  на беларускай 
мове, два экзэмпляры -  на рускай мове, два экзэмпляры -  на англшскай мове. Усе шэсць 
экзэмплярау маюць аднолькавую юрыдычную сшу. Кожны Бок атрымл1вае па адным экзэмпляры 
на кожнай з пазначаных моу.
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