
MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING 

between 
O.M. Beketov National University  

of Urban Economy in Kharkiv 
(Ukraine) 

and 

The Oslo School of Architecture and 
Design (the Kingdom of Norway) 

МЕМОРАНДУМ  
ПРО  ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ  

між 
Харківським національним 

університетом міського господарства 
імені О.М. Бекетова (Ukraine) 

та 

Вища школа архітектури та дизайну               
м. Осло (Королівство Норвегія) 

O. M. Beketov National University of 
Urban Economy in Kharkiv represented by 
its rector Volodymyr Babayev, and The Oslo 
School of Architecture and Design (AHO) 

represented by its rector Ole Gustavsen, 

hereafter in this Memorandum collectively 
referred to as “the Parties” or, separately, 
“the Party”, have agreed to sign this 
M e m o r a n d u m o f U n d e r s t a n d i n g 
(Memorandum) about the following:

Харківський національний університет 
міського господарства імені О .М . 
Бекетова (ХНУМГ імені О. М. Бекетова) в 
особі ректора Володимира Миколайовича 
Бабаєва, та Вища школа архітектури та 
дизайну м. Осло в особі ректора Уле 
Густ авс ена , дал і в текст і цього 
Меморандуму сп ільно іменован і 
«Сторони» або, окремо, «Сторона», 
домовились підписати даний Меморандум 
про взаєморозуміння щодо наступного:1. S u b j e c t o f M e m o r a n d u m o f 

Understanding
1. Предмет Меморандуму

The subject of the Memorandum is joint 
education and scientific activity of the 
Parties aimed at increasing specialist 
training efficiency, enhancing scientific 
research and academic process. 

Предметом Меморандуму є спільна 
освітня та науково-технічна діяльність 
Сторін, спрямована на підвищення 
ефективності підготовки спеціалістів, 
розвиток наукових досліджень та 
удосконалення навчального процесу. 

2. Fields of cooperation 2. Область співробітництва 
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Based on the principles of mutual benefit, 
both institutions intend to explore 
opportunities for: 

2.1. Joint application for funding and 
participating in programs funded by EU, 
which will be regulated by separate 
agreements or protocols. 

2.2. Exchange of the experience of 
specialist training and advanced methods of 
teaching procedures. 

2.3. Exchange of curriculums, which are 
interested for both sides, training and 
methodical 
materials on general and special subjects as 
well. 

2.4. The reciprocal exchange of students, 
academic and administrative staff. 

2.5. Research collaboration in fields of 
mutual interests between research staff, 
depar tments , and schools of both 
universities. 

2.6. The organization of joint academic and 
scientific activities, such as programs, 
courses, conferences, seminars, workshops 
and lectures. 

2.7. Joint publishing activity, exchange of 
scientific and training-methodical literature. 

2.8. Other joint activity in fields, which do 
not contradict the interest of the Parties, 
entered into agreement. 

На основі принципів взаємовигідного 
співробітництва, обидва університети 
мають наміри досліджувати можливості 
для здійснення та організації: 

2.1. Спільної діяльності та участі в 
програмах, що фінансуються ЄС, які 
оформлюються окремими додатковими 
угодами або Протоколами.    

2.2. Взаємного ознайомлення з досвідом 
та формами підготовки спеціалістів та 
прогресивними методами організації 
навчального процесу. 

2 .3 . Обмін програмами навчання 
спеціалістів з напрямків, що цікавлять 
обидв і Сторони , а також обміну 
навчально-методичними матеріалами з 
з а г альноо св і тн іх т а спец і а льних 
дисциплін. 

2.4. Взаємного обміну студентами, 
адмін і стративним персоналом т а 
викладачами. 

2.5. Спільних досліджень за участі 
наукових співробітників та викладачів, 
фа кул ьт е т і в т а і н с т и ту т і в о б ох 
університетів в областях, що становлять 
взаємний інтерес. 

2.6. Спільних навчальних та наукових 
заходів, таких як програми, курси, 
конференції, семінари, майстер-класи та 
лекції. 

2.7. Спільної редакційно-видавничої 
діяльності, обміну науково-технічною та 
навчально-методичною літературою. 

2.8. Іншою спільною діяльністю в 
областях, що не суперечать інтересам 
договірних Сторін. 

2.9. Обмін та спільне використання 
3. Conditions of the Memorandum 3.  Умови Меморандуму  

 2



3.1. Cooperation of the Parties in the above 
fields can be regulated by additional 
agreements as a supplement to this 
Memorandum. 

3.2. The list of cooperation fields can be 
added and detailed. 

3.3. Cooperation details and financial 
obligations will be regulated by Supplement 
to the Memorandum (Protocol) which 
includes Working Program for the current 
year, agreed by the Parties annually.  

3.4. The Parties undertake not to pass 
information and materials receiving in the 
frames of this Memorandum, to the third 
party without being agreed with the partner. 

3.5. Both Parties will appoint persons 
responsible for the cooperation and their 
names will be indicated in Protocol 
(Supplement). Responsible persons will 
inform each other about fulfillment of the 

3.1. Співпраця Сторін в перелічених вище 
с ф е р а х м ож е з а н е о б х і д н о с т і 
регламентуватися додатковими угодами до 
цього Меморандуму. 

3.2. Перелік областей співпраці може 
доповнюватися та уточнюватися. 

3.3. Деталі співробітництва та фінансові 
умови визначаються Протоколом 
(додатковою угодою), що містить робочу 
програму на поточний навчальний рік, яка 
щорічно узгоджується обома Сторонами. 

3 . 4 . Сторони зобов ’я зуються не 
передавати інформацію та матеріали, 
отримані в рамках цього Меморандуму, 
будь якій третій Стороні без згоди 
партнера. 

3.5. Обидві Сторони призначають осіб, 
в і д п о в і д а л ь н и х з а п р о в е д е н н я 
співробітництва, котрі будуть зазначені в 
Протокол і (додатков ій угод і ) т а 4. Duration of the Memorandum 4. Термін дії Меморандуму 

4.1. This Memorandum shall cone into 
effect upon the date of signature by both 
Parties and shall remain valid for a period 
of five years. It will thereafter be 
automatically renewed every five years 
subsequently unless either Party notifies the 
other Party on its intention of termination at 
least 6 months prior to the initial or any 
subsequent expirat ion date of the 
M e m o r a n d u m . T h e n u m b e r o f 
prolongations is unlimited.  

4.2. The Memorandum will be cancelled by 
written notification of a Party. 

4.3. This Memorandum is signed in four 
copies in English and Ukrainian all being 
authentic and juridical valid. In case of 
divergence of the languages, the English 
version will prevail.

4.1. Меморандум набуває чинності з 
моменту підписання його Сторонами та 
діє протягом п’яти років. Після закінчення 
цього терміну його дія автоматично 
продовжується на наступні п’ятирічні 
періоди, якщо жодна із Сторін не 
повідомить іншу Сторону про свій намір 
припинити його дію не менше ніж за 
шість місяців до закінчення начального 
або будь якого наступного періоду дії 
ц ь о г о Мем о р а н д ум у. К і л ь к і с т ь 
пролонгацій не обмежена.  

4 .2 . Меморандум розривається за 
письмовим повідомленням одної з Сторін. 

4.3. Меморандум підписано українською 
та англійською мовами у чотирьох 
екземплярах, кожен з яких має однакову 
юридичну силу. У разі розбіжності в 
редакції українською та англійською 
мовами, варіант англійською мовою має 
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Addresses and contacts of the Parties 

O. M. Beketov National University of 
Urban Economy in Kharkiv (NUUE) 

Ukraine,  
Kharkiv, 17 Marshala Bazhanova St., 61002 
Tel.: + 38 057 707 30 50 
E-mail: intdept@kname.edu.ua 

The Oslo School of Architecture and 
Design (AHO)

Адреса и контакти Сторін 

Харківський національний університет 
міського господарства імені О.М. 
Бекетова (ХНУМГ імені О. М. 
Бекетова)  
  

Україна,  
Харків, · вул. Маршала Бажанова, 17, 
61002 
тел: +38 057 707 30 50                
E-mail:  indept@kname.edu.ua  

− Вища школа архітектури та 
дизайну                м. Осло (AHO)
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Norway,  
Visiting Address: 
0175 Oslo, 
Maridalsveien 29 
Postal Address: 
0130 Oslo, 
Postboks 6768 St. Olavs plass 
Telephoen/fax: +47 22 99 70 00 
E-mail: international-office@aho.no 

O. M. Beketov National University of 
Urban Economy in Kharkiv (NUUE) 

__________________________________ 
Volodymyr BABAYEV  
Rector 

__________________2022 
                  

For The Oslo School of Architecture and 
Design (AHO) 

_________________________________ 
Ole GUSTAVSEN 
Rector 

__________________2022

Норвегія,  
Адреса: 
0175 Осло, 
Maridalsveien 29 
Поштова адреса: 
0130 Осло, 
Postboks 6768 St. Olavs plass 
Тел./факс: +47 22 99 70 00 
E-mail: international-office@aho.no 

Харківський національний університет 
міського господарства імені О.М. 
Бекетова (ХНУМГ імені О. М. 
Бекетова)  

____________________________________
_ 
Володимир БАБАЄВ 
Ректор  

__________________2022 г. 

Вища школа архітектури та дизайну              
м. Осло (AHO) 

_________________________________ 
Уле ГУСТАВСЕН 
Ректор  

__________________2022 г. 
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