ДОГОВІР №

Про наукову та науково-педагогічну співпрацю між Одеським
державним екологічним університетом (ОДЕУ) - кафедра економіки
природокористування і Сумським державним університетом (СумДУ) кафедра управління (далі Сторони).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
З метою наукового та науково-педагогічного співробітництва між
Одеським державним екологічним університетом і Сумським державним
університетом, сторони домовилися про співпрацю за напрямками: науководослідницької, педагогічної та методичної роботи.
2. НАПРЯМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ, ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ.
Сторони надають згоду на здійснення спільних робіт відповідно до
договору про наукову та науково-педагогічну співпрацю за такими
напрямками:
2.1. Участь у публікаціях та науково-дослідних роботах:
• підготовка наукових статей для публікації у наукових збірниках;
• рецензування наукових статей, монографій тощо;
• участь у підготовці спеціалізованих наукових видань;
• виконання науково-дослідних робіт щодо управління фінансовою та
екологічною безпекою національної економіки;
• участь у відборі та підготовці матеріалів наукових конференцій за
фахом;
• здійснення спільних публікацій за матеріалами науково-дослідної
роботи.
2.2. Участь у науково-теоретичних і науково-практичних конференціях:
• організація і проведення спільних науково-практичних конференцій;

•
•
•
•

обмін досвідом підготовки і проведення конференцій різного рівня
(міжнародні, науково-практичні, всеукраїнські та ін.);
взаємний обмін результатами проведення конференцій;
взаємне рецензування матеріалів конференцій.
обмін досвідом з організації науково-дослідної роботи викладачів та
студентів;

2.3. Участь у підготовці і захисту дисертацій
• опонування дисертацій;
• участь у роботі спеціалізованих вчених рад;
• консультування аспірантів з питань підготовки дисертаційних робіт на
здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук;
• обмін науковим досвідом;
• участь у роботі міжкафедральних семінарів.
2.4. Участь у спільній педагогічній роботі
• обмін провідними викладачами університетів (читання лекцій);
• проведення методичних семінарів, олімпіад і конкурсів;
• обмін досвідом в організації виробничої, переддипломної практики та
стажування студентів;
• обмін досвідом в організації та виконанні робіт з економічного
обґрунтування проектів;
• підготовка та проведення кваліфікаційних тренінгових програм.
3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3.1 Сторони сприяють комплексному співробітництву у напрямку
розробки й впровадження наукової продукції шляхом виконання спільних
науково-дослідних робіт.
3.2 Сторони надають взаємну підтримку в організації наукових
дослідницьких робіт, конференцій і семінарів по тематиці, застереженій вище
напрямків.
3.3 Сторони проводять обмін науковою та методичною інформацією.
4. ВАРТІСТЬ РОБОТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1 Роботи, проведені за даним договором виконуються без взаємних
грошових розрахунків.
5. ІНШІ УМОВИ
5.1 Відповідальними за координацію науково-дослідної, педагогічної
та методичної роботи, згідно цього договору призначено :
Від ОДЕУ - Вартанян Г. В.
В і д С у м Д У - Опару Т.В.

6. ТЕРМІН Дії ДОГОВОРУ
6.1 Даний договір вступає в дію з моменту підписання. Дія договору
автоматично продовжується за умови, якщо про його розірвання наприкінці
календарного року не заявлено однією зі сторін.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
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