
ЗО Of)
—---

УГОДА
про співробітництво МІЖ Jt/cA

Вищою Інженерійно-Економічною Школою в Жешуві (Польща) 

та Львівським національним аграрним університетом (Україна)

З метою розвитку взаємовигідної співпраці у сфері досліджень та 

навчання Львівський національний аграрний університет в Дублянах (80381, 

Львів-Дубляни, Україна) та Вища Інженерійно-Економічна Школа в Жешуві 

(вул. Мілочінська, 46, 35-232 Жешув, Польща), укладають дану угоду.

§1
Завданням цієї угоди є поєднання зусиль двох сторін в напрямку:

> вдосконалення навчання, дослідницьких робіт та їх застосування в 

сільському господарстві, суспільному житті та пов’язаних сферах;

> розширення міжнародного обміну досвідом між підрозділами обох 

закладів.

§2
Обидві інституції виражають спільну зацікавленість у наступних сферах:

> взаємних візитів представників співпрацюючих сторін (візити дидактичні);

> організації спеціальних курсів, семінарів, трейнінгів, конференцій;

> співпраці в наукових і дослідницьких проектах;

> обміну працівниками, студентами, дипломниками, докторантами тощо;

> узгодження програмних дисциплін та способів їх зарахування;

> допомоги у видавництві та обміну публікаціями.

§3
Угода є підставою до співпраці закладів та їх підрозділів, яка буде 

залежати від доступних фондів на користь спільної діяльності. Всі зобов’язання 

і видатки, пов’язані з завданнями, окресленими цим порозумінням, будуть 

реалізовані згідно з внутрішніми Положеннями і Статутами співпрацюючих 

навчальних закладів.



§4
Ця угода є безтерміновою і вступає в силу від дня її підписання двома 

сторонами і може бути доповнена шляхом складання додатків, що уточнюють 

завдання на період даного року.

Кожна із сторін цієї угоди може розірвати її після шестимісячного 

попередження. Всі розпочаті роботи, пов’язані з реалізацією спільних наукових 

чи освітніх проектів, можуть бути перервані за згодою сторін після 

тримісячного попередження.

§5
Основними сферами співпраці між інституціями є:

> освітні проекти;

> науково-дослідні проекти;

> вдосконалення і обмін навчальними програмами;

> обмін магістрами, докторантами,

> підвищення кваліфікації (стажування) працівників.

§6
Ця угода підписана повноважними представниками кожної інституції. 

Нижче підписані представники цих інституцій засвідчують укладання цієї 

угоди на українській і польській мовах в чотирьох (4) однакових за змістом 

екземплярах.
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