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Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Agrarnym w Dublanach (UA)

і

Panstwowq Wyzszq Szkolq Techniczno-Ekonomicznq im. ks. Bronislawa Markiewicza 
w Jaroslawiu (Polska)

Lwowski Narodowy Uniwersytet Agrarny w Dublanach reprezentowany 

przez Rektora prof. Wolodymyr Snitynskyj oraz Panstwowa Wyzsza Szkola 

Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronistawa Markiewicza z siedziby w Jaroslawiu, 

reprezentowana przez JM Rektora Prof, nadzw. dr hab. Wactawa Wierzbierica 

( zwanych dalej - Stronami), dla ustalenia ramowych zasad wspolpracy partnerskiej dyzyc 

do osiygni^cia wysokiego poziomu studiow oraz do rozwoju badari naukowych. decydujy 

sig naw'iyzac wzajemny wspolpracy і zapewnic wymiany doswiadczeri w edukacji і 

dzialalnosci naukowej.

§1

Strony podejmujy wspolne dzialania w celu polyczenia wysilkow 

w rozwiyzywaniu zagadnien і problemow w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej 

і wychowawczej, wymianie doswiadczeri w okreslonych kierunkach, upowszechnieniu 

wspolczesnych technologii edukacyjnych.

Strony zgodnie oswiadczajy, ze sy zainteresowane:

a) wspolpracy w zakresie wspolnych badari naukowych і wymiany wynikow 

prowadzonych prac badawczych przez kazdy ze Stron,

b) wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia wykladow,

c) wymiany studentow і pracownikow, w tym organizacjy stazy dla studentow

і pracownikow,

d) organizacjy wspolnych konferencji naukowych і seminarow,

e) przygotowaniem wspolnych publikacji na podstawie wynikow badari 

naukowych і naukowo-metodycznych,



f) wymiany literatury naukowej і dydaktycznej,

g) wymiany doswiadczeri w organizacji procesu dydaktycznego і programow 

studiow o podobnych specjalnosciach.

h) organizacjy wspolnych przedsigwzigc kulturalnych,

i) wszelky dzialalnosciy, ktora bgdzie sig przyczyniac do zaciesnienia 

wspolpracy w roznych dziedzinach nauki.

§2

1. Strony zobowiyzujy sig w ramach wspolpracy do podejmowania nastgpujycych 

zadari:

a) corocznej wymiany studentow, zorganizowania szkol jgzykowych dla 

studentow (zimowej oraz letniej) w celu prowadzenia komunikacji w jgzyku 

polskim і ukrairiskim.

b) prowadzenia wykladow,

c) wymiany doswiadczeri і wykorzystania nowych technologii informacyjnych 

w procesie nauczania і w badaniach naukowych,

d) wspolorganizowania programow kulturalnych і sportowych,

e) wymiany wydawnictw і publikacji,

f) wymiany programow nauczania,

g) organizacji і prowadzenia wspolnych konferencji naukowych і sympozjow,

h) udzialu delegacji w wydarzeniach waznych dla Stron umowy.

2. Poszczegolne zadania podejmowane w ramach wspolpracy bgdy realizowane 

na podstawie szczegolowo uzgadnianych programow roboczych ustalanych przez 

Strony.
/

3. Strony zgodnie oswiadczajy. ze programy robocze bgdy mialy postac pisemnego 

dokumentu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron 

umowy, co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczgciem zadania 

podejmowanego w ramach wspolpracy.

4. Programy robocze powinny zawierac przynajmniej harmonogramy 

uwzglgdniajyce zadania (obowiyzki) Stron і zasady finansowania przedsigwzigc, 



a takze inne dane, jezeli bgdy sig one przyczyniac do jak najlepszego 

wykonania zadania.

§3

Strony uzgodnily nastgpujyce warunki finansowe:

1. Organizujyc konferencje naukowe, warsztaty і seminaria Strony uzgodnily, ze 

w ciygu roku liczba przyjezdzajycych nie moze bye wigksza niz 10 osob і mogy 

one przebywac lycznie 10 dni. Koszty pobytu ponosi Strona przyjmujyca.

2. Strona przyjmujyca zobowiyzuje sig pokrywac koszty zakwaterowania і 

wyzywienia, natomiast koszty dojazdu pokrywa Strona przyjezdzajyca.

3. Finansowanie innych form wspolpracy obie Strony bgdy uzgadniac dodatkowo w 

miarg potrzeb.

§4

1. Strony ponoszy odpowiedzialnosc za dotrzymanie warunkow umowy і warunkow 

szczegolowych okreslonych przez programy robocze, o ktorych mowa w § 2 pkt 2-4.

2. W przypadku, gdy jedna ze Stron nie moze dotrzymac warunkow umowy lub 

zobowiyzari przyjgtych na siebie w programie roboezym, powinna niezwlocznie 

zawiadomic o zaistnieniu przeszkody drugy Strong і jezeli to mozliwe podjyc 

dzialania zmierzajyce do zmniejszenia szkody oraz zaproponowac rozwiyzanie, ktore 

mogloby bye przez niy przyjgte.

3. Spome kwestie, ktore mogy powstac w procesie realizaeji umowy і /lub 

programow roboczych rozwiyzywane bgdy na zasadzie obopolnego dodatkowego 

porpzumienia.

4. Strony mogy wprowadzac zmiany і uzupelnienia do niniejszej umowy wylyeznie 

na pismie w postaci aneksow podpisanych przez obie Strony.

§5



Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania і jest sporzydzona na czas

nieokreslony. Kazdej ze stron przysluguje prawo rozwiyzania niniejszej umowy za 

jednomiesigcznym okresem wypowiedzenia.

§6

Niniejsza Umowa sporzydzona zostala w 4 egzemplarzach - po dwa w jgzykach 

ukrairiskim і polskim (dla kazdej ze Stron po jednej w kazdym jgzyku) і majednakowy 

moc prawny.
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