УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
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м. Київ

На підставі результатів домовл еностей , досягнутих під час зустрічі ректора

КПІ

ім.

Ігоря Сікорського М.3. Згуровського

із Й .В .

Надзвичайним і

Повноважним Послом КНР в Україні п. Ду Веєм :

ПРОПОНУЮ:

1.

Створити

« Комплексна

робочу

програма

групу

по

співпраці

підготовці

КПІ ім. Ігоря

пропозицій

Сікорського

до

з

проекту

освпньою,

науковою та інно ваційною сферами Китаю на новому етапі » (Програма).

2.

Склад робочої групи затвердити (Додаток

3.

Робочій групі в термін до

19

вересня

1).

2018

р. 1нтегрувати пропозиції

Департаментів навчальної роботи , науки та інноватики , навчально-виховної
роботи , перспективного розвитку , міжнародного співробітництва до проекту
Програми, підготувати і здійснити їі обговорення з Посол ьством КНР в Україні.

4.

Робочій групі при формуванні проекту Програми виход ити із засад

політики КПІ ім . Ігоря Сікорського в співпраці із партнерами в КНР , зокрема:

відбирати для реалізації міжнародні пропозиції, які мають інвестиційну
привабливість для КПІ (створення лабораторій

-

в кампусі КПІ; оплата праці

вчених КПІ на замовлення зарубіжних університетів , фірм , шдпри ємств
рахунок

коштів,

що

перераховуються

замовниками

на

рахунки

-

за

КПІ

в

банківських установах в Ки є ві ; дотримання принцип у за кріплення прав на
створювані об' єкти інтелектуальної власності в співвідношен ні
долях

50:50

(в рівних

-

кожній стороні) та ін. , визначених Вченою радою у ніверситету.

5.

Контроль за виконанням

розпорядження

покласти

на проректора з

науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки) С.І. Сидоренка .

Ректор
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М.З . Згуровський

Проект розпорядження вносить:

Проректор з науково-педагогічної роботи
(міжнародні з

'

и)

~

204-91-99

Погоджено:

Перший проректор

Ю .І. Якименко

Проректор з наукової роботи

Помічник ректора
з питань режиму

Юрисконсул ьт

Надруковано в
На

1 примірнику

1 аркуші

Список розсил ки:
Завірені паперові копії:
І.

ДМС ;

Друкувала - Близ нюкова Ю.В.

Електронна копія:

тел .

2.

В с і стру ктурні п ідрозді л и

З.

Веб-сайт

204-91 -99

Додаток

1

до розпорядження

ВlД

№

/ (,

fJ"i

2018 р.

q /6"if

СКЛАД

робочої групи по підготовці пропозицій до проекту
«Комплексна програма співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з освітньою,
науковою та інноваційною сферами Китаю на новому етапі»
Голова робочої групи:
К.В. Юдкова

заступник керівника ДМС,
заступник голови Центральної групи

адм1юстрування міжнародних пропозицій
уншерситету

Члени робочої групи:

1.

П.М. Яблонський

начальник Навчально-організаційного управшння
Департаменту навчальної роботи;

2.

І.В . Литвинов

заступник проректора з наукової роботи;

З.

В.І . Дмитренко

ПОМІЧНИК ректора;

4.

Н.М. Пожарська

начальник Відділу організаційно-виховної роботи
Департаменту навчально-виховної роботи;

4.

Т.В. Литвинова

в.о. директора Фізико-технічного інституту;

5.

М.В. Броницька

начальник

планово-фінансового

Відділу

Департаменту економіки і фінансів;

6.

В.О. Коваль

директор Центру міжнародної освіти;
Координатор робочої групи:

А.П. Шишолін

начальник

Відд ілу

.

.

..

зовюшньо -економ1ч но 1

діяльності дме
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