
 

 
 

ЗАГАЛЬНА УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ 
 

Між Товариством з досліджень нейропротекції та нейропластичності, Клу-Напока, Румунія, 

яке далі називатиметься в цьому документі “SSNN” в особі президента Дафіна Мурешану, 

завідувачем кафедри нейронаук, факультету медицини, Університету медицини та фармації 

“Іуліу Хатієгану”, Клу-Напока, Румунія, та 

Всеукраїнською громадською організацією « Українською асоціацією боротьби з інсультом» 

, яка далі називатиметься в цьому документі “УАБІ”, в особі професора Миколи Поліщука, 

завідувача кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти 

ім. П.Л.Шупика, президента Української асоціації боротьби з інсультом 

 

Заява 
 

Вищеназвані наукові товариства, що уявляють собою спільноту викладачів, дослідників, та 

адміністративного персоналу, завданням якої є навчання, дослідження, суспільні дії, 

вивчення, аналіз та розповсюдження знань, розділяють спільні інтереси та загальні 

академічні завдання в навчанні та наукових дослідженнях, та зацікавлені в установленні 

зв’язків з посилення механізму обміну. 

 

В рамках цієї Загальної угоди про академічну співпрацю та обмін, в які вступають SSNN та 

УАБІ, вони висловлюють намір про створення особливих обставин, що сприятимуть обміну 

академічним, науковим, культурним досвідом між їх членами, фахівцями, викладачами та 

студентами. 

 

Для досягнення цього, два академічні товариства вирішили вступити у загальну угоду щодо 

академічної та наукової співпраці, у відповідності до наступних положень: 

 

Загальні умови 
 

По-перше, SSNN та УАБІ своїми об’єднаними зусиллями будуть працювати для покращення 

наукової та академічної співпраці з метою створення сприятливого клімату, при якому буде 

можливим удосконалення в освіті, дослідженнях та поширених програмах в галузях їх 

спільних інтересів. 

 

По-друге, SSNN та УАБІ започаткують створення конкретних проектів як регулярних засобів 

співпраці. Такі проекти визначатимуть цілі, задачі, людські ресурси, фінансові ресурси, 

атакож їх джерела, і засоби для контролю та оцінки, з метою забезпечення виконання 

названого. 

 

По-третє, Співпраця між двома науковими товариствами буде започаткована, зокрема, в 

наступних напрямках: 

1. Організація освітніх програм, таких як конгреси, конференції, семінари, серії лекцій, 

курси та симпозіуми 

2. Обмін книгами, публікаціями та інформацією 

3. Обмін знаннями в конкретних галузях досліджень та підготовка дослідницького 

персоналу 



 

 
 

4. Активність для професійного удосконалення членів обох наукових товариств, шляхом 

творчого обміну та інших типів обміну 

 

По-четверте, З метою здійснення цієї Угоди та узгодження кожної програми, будуть 

виконані наступні кроки: 

1. Кожна програма буже підписана обома сторонами як додаток до Загальної угоди про 

співпрацю 

2. Ця Угода не призведе до будь-яких фінансових зобов’язань сторін 

 

По-п’яте, Тривалість дії цієї Угоди складатиме 5 років з дати підписання обома сторонами. 

В разі неодночасного підписання термін її дії починається з дати останнього підпису. 

 

Ця Угода може бути поновлена, перервана, розширена, та/або змінена будь-якою зі Сторін, 

за умови письмового узгодження щонайменше за 6 місяців до запланованих дій. 

 

По-шосте, Сторони проголошують, що вони підписують цю угоду та погоджуються на її 

положення з чесними намірами, і цими чесними намірами зобов’язуютьсяздійснювати всі дії, 

які забезпечать її виконання. При виникненні невідповідностей в її розумінні, вони 

будутьусунені взаємною згодою сторін з тим же натхненням, що призвело до її підписання. 

 

  

Професор Дофін Мурешану, президент 

SSNN 

професор Микола Поліщук, президент УАБІ 
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