
 ̂ МЕМОРАНДУМ ПОРОЗУМІННЯ
про навчальну і наукову співпрацю 

між
Національним університетом “Острозька академія” -  НаУОА, 

зокрема -  кафедрою культурології та філософії гуманітарного факультету -
(Сторона 1) 

та
Відділенням україністики Інституту славістики,

Філософським факультетом Університету ім. Масарика у м. Брно (ЧР) -
(Сторона 2)

З метою налагодження академічного обміну та співпраці Сторони погоджуються
*

на наступне:

1. Спираючись на принципи поваги незалежності і взаємної вигоди, Сторони 

вважають за можливе розглянути різні форми співпраці у галузях 

культурології, філософії, філології (фольклористика та література) в таких 

напрямках:

- проведення наукових досліджень у галузях, що мають взаємний інтерес;

- вдосконалення кваліфікації академічного персоналу;

- проведення викладацьких і студентських обмінів;

- розробка і впровадження нових спільних навчальних програм;

- розробка спільних наукових проектів та студентських програм;

- читання курсів;

- рецензування студентських, магістерських та аспірантських робіт і статей;

- спільні і взаємні наукові публікації та обмін навчальними матеріалами;

- проведення спільних конференцій та взаємоучасть у напрацьованих 

традиційних конференціях, круглих столах, симпозіумах та інших формах 

наукової роботи;

- створення спільних навчальних програм із виданням подвійних дипломів (при 

можливості у перспективі).



2. З метою втілення будь-якого із вищезазначених видів діяльності > 

майбутньому Сторонами буде розроблений детальний робочий план, який 

буде підписаний Сторонами після проведення консультацій і перемовин.

3. Дана Угода не накладає на Сторони жодних фінансових зобов’язань. Будь-які 

фінансові домовленості відбуватимуться у кожному окремому випадку і 

залежатимуть від наявності фінансових засобів Сторін. Кожна Сторона 

погоджується сприяти пошуку фінансових засобів для здійснення 

вищезазначених видів співпраці. Деталі та умови кожного виду спільної 

діяльності будуть обговорюватися представниками Сторін у кожному 

конкретному випадку.

4. Дана Угода вступає в силу з моменту підписання Сторонами і дійсна на термін 

5 років. Термін дії даної Угоди може бути продовжений за взаємної згоди 

Сторін. Угода може бути розірвана будь-якою Стороною при умові 

повідомлення іншої Сторони за 2 місяці перед датою розірвання.
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