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ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (іменований надалі -  Координатор 
Консорціуму), в особі ректора, професора Володимира Смоланки та Учасники 
Меморандуму, що нижче підписалися (далі — Сторони-партнери), засновують Консорціум 

університетів (далі — Консорціум).

Стаття 1 
Мета Консорціуму

Метою створення Консорціуму є налагодження і координація міжінституційної 
співпраці у сферах академічної мобільності, наукових досліджень, технологічних розробок 
та інновацій, підвищення конкурентоспроможності у національному та міжнародному 
масштабах.

Стаття 2 
Основні напрями діяльності Консорціуму

Основні напрями співпраці між Сторонами-партнерами є такими:
-  організація спільних конференцій, симпозіумів, семінарів, інших наукових форумів;
-  підготовка та видання спільних навчальних і наукових публікацій;
-  академічна мобільність студентів, докторантів, викладачів;
-  розробка спільних освітніх та освітньо-наукових програм, налагодження спільного 
керівництва докторантами;
-  налагодження взаємовигідного співробітництва з органами влади, бізнесом, іншими 
зацікавленими сторонами
-  розробка, просування та реалізація спільних проектів до національних та міжнародних 
донорів.

Стаття З 

Обов’язки Сторін-партнерів

Сторони-партнери беруть на себе зобов’язання:
-  щодо делегування представника в Раду Консорціуму;
-  участі у розробці та реалізації спільних проектів і заходів;
-  надання інформації про діяльність в рамках спільних проектів, заходів, інших ініціатив, 
реалізованих в рамках Консорціуму чи в межах основних сфер його діяльності;
-  пріоритетного добору партнерів для реалізації проектів серед Сторін-партнерів.



Організаційна структура Консорціуму

1. Основним керівним органом Консорціуму є Рада партнерів, в якій є представленими всі 
університети-члени Консорціуму.

2. Рада партнерів мережі приймає рішення, що стосуються діяльності Консорціуму.
3. Засідання Ради партнерів проводяться не рідше одного разу на рік.
4. До складу Ради входять всі представники партнерів — керівники університетів або 

делеговані ними представники.
5. До повноважень Ради належать:

-  прийняття до складу Консорціуму нових партнерів;
-  визначення довгострокових напрямів діяльності Консорціуму та його оперативних 

завдань;
-  розгляд ініціатив, запропонованих принаймні однією Стороною-партнером;
-  моніторинг та оцінка діяльності Сторін-партнерів в рамках спільної діяльності 

Консорціуму, його функціонування в цілому.
6. Рада приймає всі рішення простою більшістю голосів від загальної кількості Сторін- 

партнерів Консорціуму.
7. Координатор Консорціуму забезпечує ефективну комунікацію між Сторонами- 

партнерами, веде облік його діяльності, організовує засідання Ради Консорціуму.
8. Кожна Сторона-партнер може призначити одного координатора, відповідального за 

поточну участь у роботі Консорціумі.

Стаття 5 

Політика конфіденційності

1. Партнери зобов’язуються не оприлюднювати та не поширювати інформацію, яка 
стосується Сторін-партнерів третім особам.

2. Партнери зобов’язуються використовувати свої внутрішні процедури для забезпечення 
політики конфіденційності інформації, що стосується Консорціуму упродовж терміну дії 
Меморандуму.

3. Реалізація Меморандуму буде здійснюватися відповідно до національного законодавства 
Сторін-партнерів.

Стаття 6 

Прикінцеві положення

1. Будь-які зміни до даного Меморандуму вносяться у письмовій формі.
2. Будь - який спір, що виникає у зв’язку з тлумаченням або застосуванням даного 

Меморандуму вирішується шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.
3. Меморандум укладається на невизначений термін.



4. Якщо Сторона-партнер вирішить припинити свою участь у Меморандумі, то вона 
зобов’язана інформувати про це Координатора Консорціуму у письмовій формі за три 
місяці до планованого припинення діяльності.

5. Меморандум складений в ідентичних примірниках українською, англійською та 
російською мовами по три примірники для кожної Сторони-партнера, кожен з яких має 
однакову юридичну силу.
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