
Договір 
про співпрацюміж Вітебськім державним технологічним університетом (м. Вітебськ, Республіка Білорусь) та Луцьким національним технічним університетом(м. Луцьк, Україна)
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З метою розвитку науково-технічної співпраці між Вітебськім 
державним технологічним університетом та Луцьким національним технічним 
університетом, надалі називаються „Сторони” , укладається даний Договір про співпрацю. Стаття 1Метою згоди є співпраця в областях:-  наукові дослідження;-  навчальна і методична діяльність;-  методичне забезпечення наукового процесу;-  спортивні та культурні зв’язки.Стаття 2Основними напрямками співпраці сторони приймають:2.1. Проведення спільних досліджень в областях, які представляють взаємний інтерес.2.2. Обмін групами студентів з метою проходження запланованих практик.2.3. Обмін друкованою продукцією, навчальними посібниками і методичними матеріалами.2.4. Науково-педагогічне стажування викладачів та аспірантів.2.5. Наукове керівництво (консультування) дисертаційними, магістерськими та дипломними роботами.2.6. Проведення занять.2.7. Публікації в університетських виданнях, підготовка спільних публікацій та обмін ними.2.8. Організація та проведення спільних наукових конференцій та семінарів.2.9. Спільна участь у національних та міжнародних проектах, таких як: 2.9.1. Л Н Т У , як член оргкомітету з організації міжнародноїстудентської науково-технічної конференції „Графіка X X I століття” , зобов'язується інформувати про умови проведення конференції.2.9.2. В Д Т У  зобов’язується, згідно з даним договором, інформувати ВУЗи Республіки Білорусь про проведення конференції і, по можливості, приймати в ній участь.2.10. Написання тематичних методичних видань та посібників на замовлення іншої сторони.2.11. Обмін інформацією про заплановані конференції та наукові семінари, а також пошук можливостей участі в них науково-педагогічних працівників з обох сторін.2.12. Обмін делегаціями у випадках визначних подій та дат в житті вузів- партнерів.



2.13. Обмін колективами художньої самодіяльності студентів і культурно- просвітницькими делегаціями.2.14. Проведення спортивних змагань між командами вузів-партнерів.Стаття ЗСторони ухвалюють наступне: використання результатів досліджень не буде обмежене, якщо сторони не приймуть рішення про збереження авторських прав. Доступ до результатів досліджень для третьої сторони можливий лише після згоди сторін-виконавців на умовах, які встановлюються спільно.Стаття 44.1. Реалізація всіх спільних проектів здійснюється, на паритетних ‘ началах (спільного фінансування).4.2. Консультації з питань реалізації вищезгаданих завдань будуть здійснюватись шляхом безкоштовного обміну.4.3. Кожна сторона повністю несе витрати на виконання прийнятої на себе частини роботи, згідно з робочими програмами. Відрядження спеціалістів для виконання даного Договору проводиться в рамках без валютного обміну по домовленості сторін щорічно. Сторона, відправник у відрядження, оплачує транспортні витрати, харчування, а сторона, яка приймає відрядженого, забезпечує спеціалістів умовами для роботи. Стаття 55.1. Кожна зі сторін зобов’язана виконувати умови Договору.5.2. У  випадку, коли виконавець не в змозі виконати умови Договору по причинам, які не залежать від виконавця, він зобов’язаний попередити про це іншу сторону і запропонувати варіанти вирішення проблеми, які задовольняли б обидві сторони.Стаття 6Спірні питання, які можуть виникнути під час виконання договору, будуть вирішуватись у процесі додаткових консультацій, котрі будуть тривати до моменту створення спільних постанов.



Стаття 77.1. Реалізація даного Договору буде здійснюватись на основі конкретних домовленостей через затверджену партнерами програму.7.2. З питаннями, не вказаними в даному Договорі, сторони будуть користуватися спільними умовами науково-технічної співпраці між 
Республікою Білорусь та Україною.7.3. Зміни і доповнення до даного Договору можуть бути внесені тільки письмово і вступають в силу з моменту підписання обома сторонами.7.4. Дану угоду підготовлено в чотирьох екземплярах на українській та російській мовах. Сторони отримують по два екземпляри документу на обох мовах. Обидва екземпляри мають однакову силу. Договір вступає в силу з моменту підписання й діє безстроково.7.5. Договір може бути розірваний за бажанням однієї зі сторін. Доповнення та зміни в Договір можуть бути внесені зі згоди обох сторін шляхом погодження окремого протоколу.
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