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M E M O R A N D U M  OF  
U N D E R S T A N D I N G

Between

Azerbaijan University of Architecture and Construction 
(Baku, Azerbaijan)

And

Kharkiv National Automobile and Highway 
University 
(Ukraine)

Azerbaijan U niversity o f  Architecture and Construction 
represented by its rector -P ro fD r.G ulchohra  
M AM M ADOVA, located at 11, Ayna Sultanova str., 
Baku, AZ1073 and Kharkiv National Automobile and 
Road University (Ukraine), represented by Rector 
Professor Anatoliy TURENKO, Yaroslav M udriy 25 Sq., 
Kharkiv, 61022, Ukraine, considering their common 
interest in prom oting the mutual cooperation in the area o f  
education and research wish to  expand the basis for 
friendship and cooperation and have set forth the 
following M em orandum  o f  Understanding:

Article 1 - Purpose

The puф ose o f  this agreem ent is to  develop academic, 
educational and scientific cooperation on the basis o f  
equality and reciprocity and to  prom ote relations and 
mutual understanding between both universities.

І i/araafuniversteti
Azarbaycan Memarhq V3 In$aat Universiteti 

(Azarbaycan)

va

Xarkovun National suruculuy 
veyol universiteti (Ukrayna)

arasinda

ANLASMA MEMORANDUMU

Baki, Azarbaycan, AZ1073, Ayna Suhanova ku93si, 11 
iinvanmda yerlajan, R ektor P ro f  G ulfohra 
M 0 M M 0D O V A  tarafindan tamsil olunan Azarbaycan 
M em arhq va in§aat Universiteti va 
Xarkov, Ukrayna, 61022, Yaroslav M udriy 25. Unvaninda 
yerla§an, Rektor P ro f  Anatoliy Turenko tarafindan tamsil 
olunan Xarkov M illi Avtomobil Yol U niversiteti tahsil va 
tadqiqat sahasinda qarjiliqh  am akdajligi inki§af 
etdirm akla onlarm umumi m araqlarmi va dostluq va 
amakda§hq asaslanm  geniflandirm ak arzusunu nazara 
alaraq ajagidaki Anla^ma M em orandum u hazirlam ijdir:

Madda 1 - Maqsad

Bu miiqavilanin maqsadi har iki universitet arasmda 
barabarlik va qar§ihqhhq asasm da alaqalar va qarjiliqli 
anla?ma tamin edarak akademik, tahsil va elmi 
amakda§ligin inki?af etdirilmasidir.

Madda 2 - 9makdasligin ahatasi____________________

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

Азербайджанський університет архітектури та 
будівництва

(Баку, Азербайджан)

Харківський національний автомобільно- 
дорожній університет (Україна)

Азербайджанський університет архітектури та 
будівництва, в особі ректора - проф., доктора наук, 
Гульчохра М А М М АДО В А, розташ ований за адресою: 
вул. Айна Султанова, 11, м. Баку, AZ1073 та 
Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет (Україна), в особі ректора, проф., доктора 
наук, Анатолія ТУРЕНКО, розташ ованного за 
адресою: вул. Я рослава М удрого, 25, м. Харків, 61022, 
Україна, зважаю чи на спільну зацікавленість у 
сприянні взаємній співпраці в галузі освіти та 
досліджень, хочуть розш ирити можливості для 
дружби та співпраці та виклали наступний 
М еморандум про співробітництво:

Стаття 1 - Мета
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Both parties undertake to promote and develop 
cooperation as follows
1. Exchange o f  students, academic, scientific and 

adm inistrative staff,
2. Cooperation in science and research,
3. Exchange o f  academic materials, publications and 

other scientific information,
4. O ther educational, scientific and academ ic co 

operation o f  mutual interest.

Article 3 -  Financial Arrangement 

3.1. Faculty and Staff Exchange

Both institutions will accept scholars from  the 
partner institution. In the absence o f  any specific 
agreement to  the contrary, all expenses o f  salary, travel 
and living and allied costs will be the responsibility o f  the 
visitor or o f  the visitor's home faculty.
Detailed term s and conditions for the exchange o f  faculty 
and staff are subject to  agreement in each individual case. 
The term s and conditions must accord with the host 
country's visa and em ployment regulations. The purpose 
o f  the exchange m ay be for teaching, research and/or 
professional developm ent
The host institution will provide the normal services for 
visitors including office space, access to  internet and e- 
mail, phone at local level and library facilities.
The host institution will assist, as far as possible, in 
arranging accom m odation for the visitor, and will assist in 
m atters o f  heahh, language and local customs.

3.2. Student Exchange

(a) Tuition
Students will pay their regular tuition and fees to  the home 
institution for regular courses, excluding International

I b i  iki t.')ral HfitgidHki handlara uygun oliirmj атлк(Іп>ІіДі 
tojviq va inki^afetdirniayi бІкІаЬгіпа gOtilrarlar 
[ Talaba, nkademik, elmi va in/ibati hcyatin milbadilasi,
2. Elm V3 tddqiqat sahasinds amakda^liq,
3.Akademik materiallann, na^rlarin va digar elmi 
malumatlarm miibadilasi,
4. Qar§iliqh maraq doguran digar tahsil, elmi va akadem ik 
m asalalara dair amakda^Iiq

Madda 3- Maliyya tanzimbnmasi 

3.1. Fakiilta va heyatin miibadilasi

H ar iki muassisa tarafda? ali tahsil muassisasindan elmi 
heyati qabul edacak. 0 k sin i bildiran har hansi bir xiisusi 
razila^ma olmadtqda, am ak haqqi, sayahat, ya^ayi? va 
digar xarclar ziyaratfi va ya ziyarat?inin aid oldugu 
m tiassisa tarafindan odaniiir.
Fakiilta va heyatin miibadilasi uQiin atrafli §artlar har bir 
fardi halda razila§dinlir. §artlar ev sahibi olkanin viza va 
masgulluq qaydalarina uygun olmahdir. Mvibadilanin 
maqsadi tadris, tadqiqat va /  va ya pe§akar inki§af ii9un ola 
bilar.
Ev sahibi qurum ofis yerlari, interneta va elektron p o fta  
daxil olmaq, yerli saviyyada telefon va kitabxana qurgulan 
daxil olm aqla ziyarat^ilar iigiin normal xidm atlar tamin 
edacakdir.
Ev sahibi qurum  qonaq iifiin miimkiin oldugu qadar 
ya?ayi§ yerla§dirilmasi va saglamhq, dil va yerli ananalara 
dair m asalalarda kom ak gostaracakdir.

3.2 Talaba miibadilasi

a) Tahsil haqqi
Talabalar beynalxalq staj proqram lan istisna olmaqla, 
miintazam kurslar iiQun miintazam olaraq tahsil haqqmi 
aid olduqlari m iiassisaya odayacaklar. Ev sahibi miiassisa 
tarafm an alava bir 6dani§ talab edilmayacak. Tacriiba

McHiKi лииоі уиїли ( poiiimoK акіиісмічпоі. (чиїїмі.оі 
in ітукоиокіїіііііріиіі ип осіїомі pimiocii іа і і ітм іїос і ї ,  
а іакож смримнии т д м о с іт а м  іа ігик м оро іум і їт іо  між 
обома уііінсрсіїїсіамм

С т а  г г я  2  -  ( . ' ф о р а  с п і в р о б і ї  ї і н ц і  н п

Обидві сторони зобов'язуються сприяти та розвивати 
співробітництво за наступними напрямками:

1. Обмін студентами, викладачами, науковими та  
адміністративними працівниками.

2. Співпраця в галузі науки та досліджень.
3 . Обмін навчальними матеріалами, публі каціями та 

іншою науковою інформацією.
4. Інш е освітнє, наукове та академічне 

співробітництво, що становить взаємний інтерес.
Стаття З - Фінансова угода
3.1. Обмін викладачами та персоналом 
Обидві установи прийматимуть науковців від 
інституту-партнера. За відсутності будь-якої 
конкретної домовленості всупереч існуючій, всі 
витрати на зарплату, проїзд та проживання, а також 
суміжні з ними витрати нестимуть відвідувач або 
навчальна установа відвідувача.
Детальні умови обміну викладачів та персоналу 
підлягають узгодж енню  в кожному окремому 
випадку. Умови повинні відповідати вимогам візової 
та  трудової діяльності країни перебування. М етою 
обміну може бути навчання, наукові дослідж ення та  / 
або підвищення професійної кваліфікації.
П риймаю ча установа надаватиме звичайні послуги 
для відвідувачів, включаючи офісні приміщення, 
доступ до Інтернету та електронної пошти, телефон на 
місцевому рівні та бібліотечні засоби.
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(b) Board and Room Charges
The cost o f  food and accommodation is the responsibility o f  
the exchange student.

(c) Transportation
Each student is responsible for his/her own international 
transportation costs (unless special arrangem ents are made 
by the home institution).

(d) M edical Insurance
Each institution will make available a medical insurance 
plan for the exchange students (including vacation 
periods), except for dental expenses and expenses for 
conditions w hich had their origin prior to  the effective date 
o f  coverage. The cost o f  the insurance will be paid by the 
exchange student (unless special arrangem ents are made 
by the home o r host institution).

(e) Adequate Funds
Students selected must satisfy the hom e University and the 
appropriate consular officials that they have adequate 
fUnds for subsistence

(f) The host university shall provide the required 
assistance for procurem ent o f  a student visa. 
It is the responsibility o f  the student to  ensure 
that the visa application process is done in a 
tim ely fashion.

Article 4 -  Agreement on Implementation

Detailed description o f  the scope o f  activities shall be 
defined in the Agreem ent on Implem entation which will 
constitute the integral part o f  this MOU.

The Agreement on Implementation will contain such items 
including but not limited to  the following;

1. Detailed responsibilities o f  each institution for any 
agreed activity.

2. Schedules for any agreed activities.

|iitii|iiimlnii Ііі'уи>>ІчііІі| l.il>ili>il>ii iiviiii l>iil)i(| tiltiimn 
Od>)iiiy (|іут.)іІ.)іІ ilo OtI.inilii
b) Yiiyuyiy x.iicbii
Yii(iayi^i V3 qidulanniH xoiclari mobiuliln lolobasinin &/. 
masuliyyalindodir.
c) Naqliyyat
Нзг bir talaba 6z beynalxalq naqliyyat xarcbrindan 
m asuliyyat da?iyir (ev miiassisasi tarafindan xiisusi 
tad b irb r edilmadiyi taqdirda).
d) Tibbi sigorta
H ar bir qurum di§ x arcb ri va ahata dairasinin qiivvaya 
minm asindan avval man§ayi olan hallar iifun  xarclar 
istisna olm aqla miibadila talabalarina (m azuniyyat dovrii 
daxil olm aqla) tibbi sigorta plani taqdim  edacak. Sigorta 
haqqi miibadila talabasi tarafm dan odanilir (qabul edan va 
ya ev sahibi ta§kilat tarafm dan xususi qaydalar tatbiq 
edilmadiyi taqdirda).
e) M iivafiq vasaitlar
Sefilan talabalar ev U niversiteti va miivafiq konsulluq 
rasmilarini ya§ayi§ u?un lazimi vasaitlarinin olmasi barada 
amin etmalidirlar.
f) Qabul edan Universitet talab oiunan talaba 
vizasm m  ahnm asi u?un lazimi komak gostarm alidir. Viza 
m uraciat prosesinin vaxtinda aparilm asini tamin etmak 
talabanin masuliyyatidir.

Madda 4 - icra haqqinda miiqavib
Faaliyyat ahatasinin artafli tasviri bu Anla?ma 
M em orandum unun tarkib hissasini ta§kil edacak icra 
haqqinda m iiqavilada miiayyanla§dirilir. 
icra  haqqinda mixqavila a?agidakilari ehtiva edir, lakin 
bunlarla m ahdudla5mir:
1. H at bir razila§dinlmi§ faaliyyat u^iin har bir ta^kilatin 
atrafli masuliyyati.
2. H ar hansi razila^dirilmi? faaliyyatin qrafiklari.
3. H ar bir razila§dirilmi5 faaliyyat iifiin biidcalar va 
m aliyyalajdirm a manbalari,
4. Razilajdirilm i? faaliyyatin samarali idara edilmasi 
u9un zaruri olan digar maddalar.

I l|iiillMiiMi<m VI iMiiiiMii I ii|itiitiiiMi' mil Him.ьн iii<
MO;Kjmiui, II opiHIM 1111(11 p i iІМІІІІГІІІІН in ііроікіімпіііін 
ніднідунача, a іакож у ііімнітих охорони ідорои'и, 
мови та місцевих звичаїв
3.2. С тудентськ і с т аж у в ан н я

(а) Навчання
Студенти сплачуватимуть регулярне навчання та 
оплату за постійні заняття в направляючії! навчальній 
установі за винятком міжнародних стажувань. 
Приймаю чі установи не стягуватимуть більш е витрат 
на навчання. Сплата за  стажування стягується за 
поточним тарифом для іноземних студентів.

(б) П лата за  проживання
Вартість їжі та проживання - це відповідальність 
студента, який прибув за програмою обміну.

(в) Перевезення
Кож ен студент несе відповідальність за свої власні 
міжнародні транспортні витрати (якщо особливі 
домовленості не приймаю ться місцевою установою).

(г) М едичне страхування
К ож на установа надає для студентів обміну план 
медичного страхування (включаючи періоди 
відпусток), за винятком стоматологічних витрат та 
витрат на випадки, що походять до дати набуття 
чинності угоди. В итрати на страхування сплачує 
студент за проф ам м ою  обміну (за умови відсутності 
окремих домовленостей між партнерами-закладами 
вищ ої освіти).

(д) Відповідні кошти
Відібрані студенти повинні задовольнити 
направляючий універсетет та відповідних 
консульських службовців, щодо вонаявносгі достатніх 
коштів для проживання
П риймаю чий університет надає необхідну допомогу 
для придбання студентської візи. Студент
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Artirlo 5 - Itilollrcliiiil Гго|И‘Иу KiKlilf* mid
Publications

1. The parties will share all data and research findings, 
patent rights, copyrights, and other intellectual 
property rights to any discoveries, inventions and 
products resulting from this MOU.

2. Both parties must give w ritten approval for the 
utilization and publication o f  the data and research 
finding.

3. Detailed m anagem ent o f  the Intellectual Property 
Rights and Publication shall be defined in the 
Agreement on Implementation o f  each agreed 
activity.

Article 6 -  Settlement of Differences

The differing viewpoints and interpretations o f  this M OU 
shall be settled am icably by mutual consultations and 
negotiations. W hile parity in the num ber o f  exchanges is 
the goal, the institutions recognise that it may not be 
possible in any given sem ester o f  the exchange. Every 
effort will be m ade to  achieve parity over a period o f  three 
academic years

Article 7 -  Amendments, Duration and Termination

1. Am endm ents to  the M OU can only be written by 
mutual consent o f  the two parties.

2. This M O U  shall be in effect from the date o f  its 
being signed by both parties and will be valid for 
the duration o f  five (5) years from  that date.

1 l.ii.tll.ii ІИІ Ліііпупт Mi'miinimliimii ікіііі .ічііиі.і 
.iliKt hilimi m.ilumtil vii Uiili|ii|ni n.iiii j I.i i I, 
piilriil hi)(|iK|u, nui.illillik VO (lixai ІЧІІІП, 
kayl' va mnlisuiimii iiid digai inlcllckliml 
nullkiyyot haquqlanni bOliistacnkl.ir

2 Mar iki tornf molumatlarin va tadqiqat 
naticalarinin istifadasi va yayilmasi u^iin ya/.ili 
tasdiqnama vermalidir.

3. 0 q li miilkiyyat hiiquqlari va na^rlarinin idara 
edilmasinin tasviri har bir razila§dinlmi§ 
faaliyyatin hayata kefirilm asi haqqm da 
miiqavilada miiayyan edilacakdir.

Madda 6 - Farqiarin uzla$dirilmasi

Bu Anla§ma M em orandum undan yaranan farqli baxi§ va 
?arhlar qar§iliqli m aslahatla§malar va dam^iqlar yolu ila 
hall edilacakdir. M ubadila sayinda barabariik asas hadaf 
olsa da, miiassisalar bunun miibadilanin har hansi bir 
sem estrinda mumkiin olmaya bilacayini taniyir. U? 
akadem ik il m uddatinda barabarliya nail olmaq ti9iin har 
cur say gostarilacakdir.

Madda 7 -  Diizali^lar, miiddat va xitam

1. Bu Anla^ma M em orandum una diizali§lar yalniz 
iki tarafin qar$iliqli raziligi ila edila bilar.

2. Bu Anla§ma M em orandum u har iki tarafin 
imzaladigi tarixdan q iiw aya  m inir va hamin 
tarixdan be§ (5) il m uddatinda qiivvada olacaqdir.

3. Bu Anla§ma M em orandum una taraflarin an azi 
ahi (6) ay avvaldan yazili bildiri§ gondarmasi ila 
xitam  verila bilar. Xitam  haqqm da bela bir 
xabardarliq hamin zam anda davam  edan 
kooperativ proqram lara m udaxila etmayacakdir. 
Bela proqram lar naticalanadak davam 
etdirilacakdir.
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Домий.mih o t i M C  с(|)сри дімлі.іюсгі монміїсм буїи 
miinii'icimlt Уїхідою про рсгламсігі іиа(модіі, яка 
буде складовою часінною ціюго Меморандуму.

Угода про регламент взаємодії буде містити наступні 
пункти включно, але не обмежуватись ними:

1. Детальна відповідальність кожної установи за 
будь-яку узгодж ену діяльність.

2. Графіки будь-яких узгодж ених заходів.
3. Бюджети та  дж ерела фінансування для кожної 

узгодж еної діяльності.
4. Будь-які інші пункти, які вважаються необхідними 

для ефективного управління узгодженою 
діяльністю.

Стаття 5 - Права інтелектуальної власності та 
публікації
Сторони діляться всіма даними та результатами 
досліджень, патентними правами, авторськими 
правами та інш ими правами інтелектуальної власності 
на будь-які відкриття, винаходи та продукти, які є 
результатом взаємодії відповідно до даного 
М еморандуму.
Обидві сторони повинні дати письмове схвалення 
щ одо використання та  публікації даних та результатів 
досліджень.
Детальне управління правами інтелектуальної 
власності та публікацією  визначається Угодою про 
регламент взаємодії відповідно до здійснення кожної 
узгодж еної діяльності.
Стаття 6 - Урегулювання відмінностеіі 
Різні точки зору та тлумачення даного М еморандуму 
повинні вирішуватися ш ляхом взаємних консультацій 
та  переговорів. Незваж аю чи на те, що метою є паритет



3. This MOU may be term inated by either party by 
written notice at least six (6) months in advance. 
Such notice o f  term ination will not interfere with 
cooperative program s currently underway, Sucli 
programs will be allowed to  continue until their 
conclusion.

This MOU is prepared in English language and tw o (2) 
original copies o f  this M OU are produced. Both copies are 
authentic. As witness o f  their consent with this M OU, the 
appropriate authorities hereunto provide their signatures:

Rector: Prof. Dr. Gulchohra Ma 
Azerbaijan university of Archj 
Construction

Rector Prof,w-AiSaffl^TUREr 
Kharkiv Kittii9B^ AiuomobW аіїІ

Date: \

Bu Anla§ma M em orandum u ingilis dilinda iki niisxada 
hazirlanmi§dir. H ar iki niisxa da orijinaldir. Bu Anla§ma 
MiU|avilosino пі7.іІа;;тнпіп $nhidi oiaraii mitvafiq icra 
ог(|нпІііи hurnni im/.uhiyirhir

Rektor: Prof. Dr, Giiicohra MOP 
Azarbaycan Memaliq va ln$i

о іТ И
Rektor: Prof. Ani^iiji
XarkovMilU; A

/ о / / '

у КІЛЬКОСТІ обмінів, установи визнають, що це може 
бути неможливим у будь-якому семестрі обміну. Буде 
докладено всіх зусиль для досягнення паритету 
пр(пяіх)м ip u )x  наїїчальмих років 
С ' і я  І г я  7 - { м і н и ,  г р и н я л і с г ь  та п р и п и н е н н я  

Поправки до М еморандуму можуть бути написані 
лиш е за взаємною згодою двох сторін.

ий М еморандум набуває чинності з дати його 
ідписання обома сторонами і буде діяти протягом 
і'яти (5) років з цієї дати.

'Даний М еморандум може бути припинений будь- 
якою  зі сторін ш ляхом письмового повідомлення не 
менш е ніж за шість (6) місяців. Таке повідомлення про 
припинення не заваж атиме дію чим програмам зі 
взаємного співробітництва, які в поточний момент 
будуть реалізовуватися. Такі програми будуть 
продовжуватися до їх повного завершення.
Д аний М еморандум підготовлений англійською 
мовою та мовами інституцій-партнерів. Виготовлено 
дві (2) копії-оригінали цього М еморандуму. Обидві 
копії є автентичними. Для засвідчення згоди з 
вищ евикладеним в даному М еморандумі, відповідні 
керівники установ надають свої підписи:

Ректор: проф., доктор Гульчохра 
Азербайджанський університет 
будівництва .


