ДОГОВІР
про співробітництво та спільну діяльність між ГО «Єврейський
культурний центр «Соломоніка» та Приватною установою «Вищий
навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно -педагогічний інститут
«Бейт-Хана»
«20м. Дніпро
іменований далі «Соломоніка» з одного боку, та Приватна установа
«Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний
інститут «Бейт-Хана», іменований далі «Інститут «Бейт-Хана», в особі
ректора Аронової Ріми Семенівни, що діє на підставі Статуту інституту, з
другого боку, уклали цей договір про співпрацю та спільну діяльність.
І. Загальні положення
1.1. Предметом договору є співробітництво та спільна діяльність та
Інституту «Бейт-Хана» щодо провадження навчальної, виховної та
просвітницької, діяльності не забороненої законодавством України.
1.2. Реалізація заходів, передбачених цим договором, здійснюється
відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про
вищу освіту», статутів організацій, законодавства та нормативних
документів, що обумовлюють діяльність закладів вищої освіти та наукових
установ.
1.3. Цей договір не впливає на зобов’язання Сторін за їх договірними
стосунками з іншими юридичними та фізичними особами.
1.4. Усі питання, проблеми та розбіжності, що виникають у процесі
спільної роботи та взаємного співробітництва, Сторони зобов’язуються
вирішувати шляхом конструктивних переговорів, з урахуванням інтересів
кожної із сторін та цілей, передбачених цим договором.
1.5. Конкретні заходи співробітництва Сторін, що домовляються,
форми та терміни їх реалізації.
II. Основні напрямки співробітництва Сторін
2.1. У рамках співробітництва Сторони домовляються про реалізацію
наступних заходів за напрямками спільної діяльності:
навчальна, виховна та просвітницька робота
- постійно вивчати та розповсюджувати передовий педагогічний досвід
України, проводити на постійній основі спільні методичні семінари,
консультації тощо;
- розробляти та реалізовувати спільні проекти за участю викладачів
Інституту «Бейт-Хана» та працівників «Соломоніка»
- сприяти реалізації освітнього процесу здобувачів вищої освіти
- сприяти підвищенню професійної кваліфікації працівників обох
Сторін
- брати участь в обговоренні змісту освітньо- професійних програм у
якості стейкхолдера
З’ галузі наукових досліджень - координувати свої зусилля з питань впровадження результатів
наукових досліджень в області педагогіки та психології;

- проводити/брати участь у
спільних наукових конференціях,
семінарах, симпозіумах;
III. Обов’язки Сторін
«Соломоніка»:
- брати участь у реалізації освітнього процесу в Інституті «БейтХана» ( читання лекцій, консультування, керівництво практикию інше)
- направляти до Інституту «Бейт-Хана» абітурієнтів - громадян
України які зацікавлені в отриманні педагогічної, психологічної освіти;
Інститут «Бейт-Хана» зобов’язується:
- сприяти залученню «Соломоніка» до проведення навчальних занять,
семінарів, сумісних конференцій;
- залучати «Соломоніка» до обговорення змісту освітніх програм в
частині формування загальних та професійних компетентностей, програмних
результатів навчання майбутніх фахівців, тощо;
- здійснювати просвітницьку та методичну діяльність з метою
розповсюдження
наукових досягнень в області педагогіки та психології,
підвищення рівня професійної майстерності працівників «Соломоніка»
IV. Термін дії та порядок розірвання договору
4.1. Договір набуває юридичної сили з дня його підписання
«Соломоніка» та Інститутом «Бейт-Хана» і діє протягом трьох років.
4.2. Зміни та доповнення до договору приймаються за згодою Сторін
шляхом підписання ними додаткових угод, які є невід’ємною складовою
частиною цього договору.
4.3. При невиконанні однієї із Сторін обов’язків, передбачених цим
договором та додатковими угодами до нього, дія договору припиняється за
згодою Сторін, або в односторонньому порядку.
4.4. Спірні питання, пов’язані з реалізацією положень цього договору,
розглядаються згідно з чинним законодавством України.
V. Юридичні адреси сторін:

ГО «Єврейський культурний центр ПУ «Вищий навчальний заклад
«Міжнародний гуманітарно«Соломоніка»
педагогічний інститут «Бейт-Хана»
49000, м. Дніпро, вул. Шолом49000, м. Дніпро,
Алейхема, буд. № 4/26
тел: (056)717-71-32 (22, 21); факс: вул. Донецьке шосе,11
тел. (056) 717-70-34
(056)717-71-26
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