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UMOWA
о wsроїрracy pomiydzy

Wyzszij Szkoli) Gospodarki (Bydgoszcz, Polska) a Lwowski Narodowy 
Uniwersytet Rolniczy (Ukraina, Dubliany)

Wyzszij Szkohj Gospodarki (Bydgoszcz, Polska) reprezentowana przez 
Rektora profesora Wieslawa Olszewskiego oraz Uzgorodski Narodowy 
Uniwersytet (Uzgorod, Ukraina) reprezentowany przez Rektora - profesora 
Wolodymyra Smolanky (zwane dale) Stronami), wychodz^c naprzeciw 
zapotrzebowaniom ze strony spoleczenstwa і panstwa na wykwalifikowanych 
pracownikow, uzupelnienia przygotowania zawodowego і praktyeznego 
przyszlych absolwentow, efektywnego wykorzystania potenejalu szkoleniowego і 
naukowego kadry profesorskiej і nauczajacej, ozywienia kontaktow mi^dzy 
stronami, a takze w celu koordynaeji wsposlnych dzialan w zakresie badari 
naukowych, zawarly niniejsza umow? o nast^pujqcej tresci:

1. Przedmiot umowy
1.1. Wspolne opracowanie proektow edukacyjnych oraz naukowych na 

zlecenie zainteresowanych resortow Ukrainy, Polski oraz innych panstw, wspolny 
udzial w mi^dzynarodowych proektach edukacyjnych і naukowych.

1.2. Przeprowadzenie, z udziatem Stron, naukowych, naukowo- 
praktyeznveh konfereneji, seminariow, sympozjow, okr^glych stolow, a takze 
przygotowanic naukowo uzasadnionych podejsc do roztrzygni^cia problemow 
ekonomicznych, spolecznych і edukacyjnych.

1.3. Tworzenie wspolnych zespolow autorskich do opracowania monografii, 
podr^eznikow, itp.

1.4. Skladnik edukacyjny umowy ma na celu tworzenie nowoczesnych 
zasad:

- transferu tislug edukacyjnych, zgodnosci programow przygotowania 
licencjatow, magistrow wedlug programu „Podwojny dyplom”;

- stazy pracownikow naukowo-pedagogicznych, wymiany studentow w 
raniach programow praktyk;

- tworzenia zabezpieczenia dvdaktyezno-metodyeznego, zgodnie z 
nowoezesnymi trendami rozwoju wedukaeji europejskiej;

- tworzenia systemu ksztalcenia na odleglosc;
- tworzenia bazy przygotowania praktyeznego;
- udzialu pracownikow naukowych (kandydatow і doktorow) Stron w 

przeprowadzeniu wykladow, kursow specjalistycznych, seminariow і zaj<?c 
praktycznych w drugiej Strony;



otwarcia nowych specjalnosci і specjalizacji wedlug kierunkow 
wspoldzialalnosci uczelni partnerskich.

1.5. Skladnik naukowy umowy opiera si? na wykorzystaniu wzorcow 
funkcjonowania systemow naukowo-technicznych, і przewidujc:

- rozwoj stosunkow zcwnetrznych w dziedzinie nauki;
wzajemna wymian? doswiadczeri і biezaca informacjq naukowq, w ktorej 

druga Strona ma interes ;
wspolne tworzenie і korzystanie z informacji naukowo-technicznej, 

laboratoridw naukowych, zasobow informacyjnych;
tworzenie obicktow wlasnosci intelektualnej w zakresie edukacji і nauki, 

promocja ich na rynek, komercjalizacja і wdrazanie innowacyjne;
wsparcic w ramach konkursu dla mlodych naukowcow, w tym poprzez 

zaangazowanie do udzialu w konferencjach, praea w osrodkach badawczych, 
rozszerzenie informacyjnych mozliwosci, wszechstronne wsparcie mlodych 
naukowcow;

- zaangazowanie w badania naukowe wysoko wykwalifikowanych 
naukowcow.

1.6. Skladnik tworczy umowy odzwierciedla wspolne korzenie historyczne і 
kulturowe obu panstw:

- zapoznanie si? z tradycjami kulturalnymi Polski і Ukrainy;
- organizacja wspolnych akcj artystycznych, wystaw, wernisazy;
- organizacja wspolnych imprez kulturalnych, tworczych akcji, koncertow, 

festiwali;
- prowadzenie tygodni tematycznych.

2. Zobowiqzania stron
2.1 Strony zobowiazujq si? do:
niezwlocznego poinformowania drugiej strony o przeprowadzeniu 

konferencji, seminariow naukowo-metodycznych oraz innych imprez z 
zaproszeniem studentow і wykladowcow;

- udzialu we wspolnym badaniu aktualnych problemow spoleczno- 
gospodarczego rozwoju swoich panstw oraz ich regionow;

- udzialu w konferencjach naukowych, seminariach naukowo-metodycznych, 
ktore odbywac si? b?dq w jednej ze stron;

zaproszenia czolowych specjalistow Stron do prowadzenia wykladow, 
kursow specjalistycznych, udzialu w seminariach naukowych і metodycznych, itp.;

udzielania literatury naukowo-metodycznej, wydanej przez uczelni.



- otwarcia nowych spccjalnosci і specjalizacji wedlug kierunkow 
wspoldzialalnosci uczelni partnerskich.

1.5. Skladnik naukowy umowy opiera si? na wykorzystaniu wzorcow 
funkcjonowania systemow naukowo-technicznych, і przcwiduje:

- rozwdj stosunkow zewn?trznych w dziedzinie nauki;
- wzajemnq wymian? doswiadczen і biezqcq infonnacj^ naukowq, w ktorej 

druga Strona ma interes ;
- wspolnc tworzenie і korzystanie z informacji naukowo-technicznej, 

laboratoriow naukowych, zasobow informacyjnych;
- tworzenie obiektow wlasnosci intelektualnej w zakresie edukacji і nauki, 

promocja ich na rynek, komercjalizacja і wdrazanie innowacyjne;
wsparcie w ramach konkursu dla mlodych naukowcow, w tym poprzez 

zaangazowanie do udzialu w konferencjach, praca w osrodkach badawczych, 
rozszerzenie informacyjnych mozliwosci, wszechstronne wsparcie mlodych 
naukowcow;

- zaangazowanie w badania naukowe wysoko wykwalifikowanych 
naukowcow.

1.6. Skladnik tworczy umowy odzwierciedla wspolne korzenie historyczne і 
kulturowe obu paristw:

- zapoznanie sie z tradycjami kulturalnymi Polski і Ukrainy;
- organizacja wspolnych akcj artystycznych, wystaw, wemisazy;
- organizacja wspolnych imprez kulturalnych, tworczych akcji, koncertow, 

festiwali;
prowadzenie tygodni tematycznych.

2. Zohowiqzania stron
2.1 Strony zobowiyzuja si? do:

niezwlocznego poinformowania drugiej strony o przeprowadzeniu 
konferencji, seminariow naukowo-metodycznych oraz innych imprez z 
zaproszeniem studentow і wykladowcow;

- udzialu we wspolnym badaniu aktualnych problemow spoleczno- 
gospodarczego rozwoju swoich paristw oraz ich regionow;

ydzialu w konferencjach naukowych, seminariach naukowo-metodycznych, 
ktore odbywac si? beda w jedncj ze stron;

- zaproszenia czolowych specjalistow Stron do prowadzenia wykladow, 
kursow spccjalistycznych, udzialu w seminariach naukowych і metodycznych, itp.;

- udzielania literatury naukowo-metodyeznej, wydanej przez uczelni.



3. Odpowiedzialnosc Stron
3.1 Niniejsza umowa nie naklada na Strony zadnych zobowi^zari

* tlnansowych.
3.2 Umowa zostala zawarta na czas nicokreslony, do momentu jej 

rozwiqzania z inicjatywy jednej ze Stron.
3.3 Zmiany і uzupelnienia umowy wytnagaja zgody obu Stron oraz formy 

pisemnej.
3.4 Umow<? sporzadzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach (kazdy 

w j?zyku polskim і ukrainskim), po jednym dla kazdej ze Stron
3.5 Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

4.Adresy  Stron umowy

Lwowski Narodowy Uniwersytet
Rolniczy
ul. Wlodzimierza Wielkiego 
80381 , Dubliany, 
powiat Zolkiewski, 
woj. Lwowskie
Ukraina
Telefon: (032) 22-42-335
Fax: ( 032)22-42-919
e-mail : rectorat@lnau.lviv.ua

Wyzsza Szkola Gospodarki
w Bydgoszczy
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2
Biuro Obslugi Zarzqdu Uczelni 
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77

Umowa zostala podpisana:

Ze strony Wyzszej Szkoly 
Gospodarki
(Bydgoszcz, Polska)Dubliany)

Ze strony Lwowski Narodowy
Uniwersytet Rolniczy (Ukraina,

Snitinskiu _______________ Wieslaw Olszewski
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