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М1Н1СТЭРСТВА АДУКАЦЫ1 РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ
i

НАЦЫЯНАЛЬНЫМ ДАСЛЕДЧЫМ УН1ВЕРС1ТЭТAM 
«ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА ЭКАНОМ1К1»

Навукова-метадычная установа «Нацыянальны шстытут адукацьп» Мшютэрства 
адукацьн Рэспублш Беларусь у асобе дырэктара iHCTbiTyra Пнчук Валянцшы Васшьеуны, 
якая дзейшчае на падставе Статута (далей -  Нацыянальны шстытут адукацьн), i 
Нацыянальны даследчы ушверсггэт «Вышэйшая школа эканомш» у асобе прарэктара 
Прастакова 1вана Валерыев1ча, як] дзейшчае на падставе даверанасщ ад 29.05.2017 
№6.13-08.1 /2905-07 (далей-НДУ ВШЭ), сумесна названыя у далейшым «Баш», 
1мкнучыся разв1ваць i пашыраць супрацоушцтва з мэтай вывучэння i выкарыстання 
замежнага вопыту у адукацыйнай i навуковай сферах, павышэння эфектыунасщ 
нацыянальных с1стэм адукацьп, стварэння умоу для дыялогу культур, як1 грунтуецца на 
павазе да агульных каштоунасцей i сродкам1 забеспячэння якога павшны служыць 
адукацыя, навука i камушкацыя,

на аснове прынцыпау узаемаразумення, узаемапавап i узаемавыгаДнага 
супрацоушцтва пагадзЫся аб наступным:

Артыкул 1 
МЭТА

У адпаведнасщ са статутам! Бакоу, дзейным! нарматыуным! прававым! актам! 
дзяржау кожнага з Бакоу Нацыянальны шстытут адукацьп i НДУ ВШЭ заключьип данае 
пагадненне аб супрацоунщтве з мэтай устанаулення i разв!цця адукацыйных, навуковых, 
культурных i iumbix в!дау узаемаадносш пам!ж Бакам!. У будучын! супрацоушцтва можа 
распаусюджвацца i на шшыя падраздзяленн! i гал!ны, як!я уяуляюць узаемную ц!кавасць, 
што будзе адлюстравана у асобных пагадненнях i (або) дагаворах.

Артыкул 2
НАПРАМК1 СУПРАЦОУШЦТВА

Канкрэтныя напрамк! супрацоун!цтва могуць уключаць у сябе:
абмен ведам! i вопытам працы у rajiinax. яюя выкл!каюць узаемную 

зац!кауленасць;
распрацоука i рэал!зацыя сумесных даследчых праграм i ix кампанентау;
ажыццяуленне сумесных даследаванняу i публ!кацый;
арган!зацыя i правядзенне сумесных навуковых, культурных мерапрыемствау 

(канферэнцьп, сем!нары i !нш.).
Даны cnic не выключае !ншых raaiH супрацоушцтва. яшя могуць з’яв!цца у 

будучын!, што будзе адлюстравана у асобных пагадненнях i (або) дагаворах.
Рэал!зацыя любой канкрэтнай праграмы залежыць ад наяунасщ ф!нансавых 

сродкау i узаемнай дамоуленасц! Бакоу. Умовы такога супрацоушцтва павшны быць 
абмеркаваны i зацверджаны Бакам! у п!сьмовай форме шляхам заключэння асобных 
пагадненняу i (або) дамовау да моманту пачатку рэал!зацьп канкрэтнай праграмы.

Бак! Пагаднення зробяць намаганш для атрымання ф!нансавай падтрымк! ад 
адпаведных арган!зацый у абедзвюх крашах. у тым л!ку ад дзяржауных органау.



юрыдычных асоб незалежна ад аргашзацыйна-прававой формы, шдырч дуальных 
прадпрымальшкау або ф1з1чных асоб. для рэал1зацьн мерапрыемствау, звязаных з 
напрамкам1 супрацоушцтва. i будуць па магчымасщ дапамагаць адзш аднаму у 
падрыхтоуцы заявак на фшансаванне.

Артыкул 3
КААРДЫНАТАРЫ ПАГАДНЕННЯ

У Нацыянальным шстытуце адукацьп за каардынацыю Пагаднення адказваюць 
навукова-даследчы i адукацыйны цэнтры. У НДУ ВШЭ за каардынацыю Пагаднення 
адказвае 1нстытут адукацьп сумесна з Управлением м1жнароднага супрацоушцтва.

Артыкул 4
ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭНН1

Баю разглядаюць данае Пагадненне як дэкларацьно аб намерах, якая не цягне за 
сабой юрыдычных. фшансавых або шшых абавязацельствау па сумеснай дзейнасць Яны 
таксама зыходзяць з таго, што шяюя дзеянш у межах данага Пагаднення аб 
супрацоунщтве не павшны абмяжоуваць яюя-небудзь паунамоцтвы i правы Hi вод нага з 
Бакоу. Ва ycix выпадках данае Пагадненне прымяняецца толью у частцы, якая не 
супярэчыць дзейнаму нацыянальнаму заканадауству Бакоу.

Данае Пагадненне дзейшчае на працягу 5 (пяц!) гадоу з даты яго падшсання i пры 
адсутнасц! рознагалоссяу Бакоу аутаматычна прадаужаецца на кожныя наступныя 5 (пяць) 
гадоу.

Кожны Бок можа скасаваць гэтае Пагадненне, паведам1ушы другому Боку у 
п1сьмовай форме аб жаданHi спынщь яго дзеянне. Пасля заканчэння 6 (шасщ) месяцау з 
дня атрымання друг1м Бокам указанага паведамлення данае Пагадненне л1чыцца 
c n b iH iy n ib iM  свае дзеянне.

У данае Пагадненне могуць быць унесены змены па узаемнай дамоуленасгц Бакоу. 
Усе змены i дапауненн1. як1я з’яуляюцца часткай гэтага Пагаднення, павшны быць 
аформлены у выглядзе дадатковых пратаколау, як1я уступаюць у сллу з моманту ix 
падгпсання абодвума Бакамi.

У пацвярджэнне чаго Баю у асобе упаунаважаных пpaдcтayнiкoy заключглл! данае 
Пагадненне, якое уступав у ciny з моманту падшсання абодвума Бакамi.

Здзейснена у г. Маскве “ У ” J u a n  С/ь.ъд а  2018 г. у двух экзэмплярах, яюя маюць 
роуную юрыдычную ciny, на рускай i беларускай мовах. У выпадку разыходжанняу у 
тлумачэнн1 тэксту данага Пагаднення выкарыстоуваецца тэкст на рускай мове.
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«Нацыянальны шстытут адукацьп» «Вышэйшая школа эканом1к1»

MiHicTapcTBa адукацьп Рэспубл1к1 Беларусь

220004, Рэспублша Беларусь, 
г. MiHCK, вул. Караля, 16,

. Г1нчук

101000, Расшская Федэрацыя.

сайт


