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МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Днес,

между:

УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
със седалище: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе Ме 119,
представляван от проф. дн Ирена Петева - Ректор на УниБИТ

Ка

със седалифде:.

представляван.. от
се сключи настоящият меморандум за сътрудничество при условията и в съответствие

българското законодателство.
ПО СИЛАТА НА НАСТОЯЩИЯ МЕМОРАНДУМ
СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:
1,

Чл.

ПРЕДМЕТ И СФЕРА НА МЕМОРАНДУМА

Двете страни се договарят за съвместно сътрудничество в сферата на образователната и
информационната дейност.
1.

П.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 2, Двете страните се договарят за съвместно сътрудничество относно:

Обмен на информация, относно прием на студенти;
- Организация и провеждане на съвместни информационни дейности, ПР и рекламни кампании,
комуникационни и информационни мероприятия;
- Набиране
цел обучение на студенти в ОКС „Бакалавър“ по специалностите в редовна форма
на обучение, съгласно Приложение 1.
Чл,З3. Двете страните се договарят да си сътрудничат на всички нива и да осигуряват подходящи
изпълнението на горепосочените дейности.
ресурси
-

с

за

ш.

СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Настоящият меморандум се сключва за срок от

датата на подписването му от двете страни.

Чл.

5.

5

(пет) години и влиза в сила, считано от

Място на изпълнение на меморандума е територията на Р България.

гу.

се

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МЕМОРАНДУМА

Чл. 6. Меморандумът
прекратява:
С
(1)
изтичане на уговорения по смисъла на Чл. 4. срок;
По
(2)
взаимно съгласие;
(3)
Едностранно, с едномесечно писмено предизвестие.
М

У.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 7. За изпълнението на предмета на договора и меморандума двете страни са задължени да
подготвят и съгласуват предварително различните типове дейност.
Чл. 8. Всички допълнително възникнали след подписването на меморандума въпроси ще се
решават от двете страни при условията на добра воля с Двустранни писмени споразумения
допълнения към настоящия меморандум, които представляват неделима част от него.
Чл. 9. За всеки спор относно съществуването и действието на настоящия меморандум или във
връзка с неговото нарушение, включително спорове и разногласия относно действителността,
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси
неуредени в този меморандум, се прилага законодателството на Република България.
Настоящият меморандум, състоящ се от 2 /две/ страници се състави и подписа в 2 /два/ еднакви
оригинални екземпляра по един за всяка от страните.
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Подпис:.......

ПРИЛОЖЕНИЕ.
Специалности (редовна форма на обучение)
Библиотечно-информационни науки и управление
на знания
Библиотечен и информационен мениджмънт
+

Културно-историческо наследство
Иновативни комуникации и медийни технологии
Архивистика и документалистика
Комуникации и информиране
Обществени политики и практики
Информационни ресурси на туризма
Компютърни науки
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Информационни технологии
Информационна сигурност
Информационни технологии в институционална и
корпоративна среда
Компютърни науки и информационно брокерство

ЗА УниБИ:

Подпис:

ПРОФ. ДН
РЕКТОР

