
UMO W А
o wspoipracy naukowej

mi^dzy

UNIWERSYTETEM RZESZOWSKIM

Rzeczpospolita Polska 

reprezentowanym przez REKTORA - prof. ALEKSANDRA BOBKO 

a

LWOWSKIM NARODOWYM UNIWERSYTETEM ROLNICZYM

w Dublanach /Ukraina/
reprezentowanym przez REKTORA - prof, dr hab. czlonka UANA Wolodymyra Snitynskiego

/



UNIWERSYTET RZESZOWSKI

I

LWOWSKI NARODOWY UNIWERSYTET ROLNICZY w Dublanach

postanawiaj^ zawrzec Umow?, ktorej celem jest prowadzenie wspolnych badari naukowych, 

wymiana pracownikow, studentow oraz programow ksztalcenia. A ponadto wymiana 

doswiadczeri w zakresie ksztalcenia studentow і mlodej kadry.

§1
Szczegolowe formy wspolpracy mi^dzy uczelniami b^dq okreslone na podstawie Planow 

rocznych stanowiqcych zalqcznik do niniejszej Umowy. Plany, sporz^dzone dla danego 

Instytutu/Wydzialu, powinny zawierac konkretne dane dotyczqce formy realizacji zadari і ich 

finansowania, nazwiska uczestnikow і termin wymiany.

Plany pracy b<?dq sporzqdzane do dnia 1 grudnia poprzedzaj^cego nast^pny rok wspolpracy.

§2
Umawiaj^ce si$ Strony Umowy b^dq wspolpracowac w zakresie:

• wymiany wykladowcow w celu prowadzenia wykladow і konsultacji,

• wymiany pracownikow naukowych і dydaktycznych w celu prowadzenia badari 

naukowych, udzialu w konferencjach naukowych, itp.,

• wymiany podr^cznikow, skryptow edukacyjnych і innych publikacji,

• wymiany doswiadczeri w organizacji procesu dydaktycznego і programow studiow 

o podobnych specjalnosciach,

• wymiany studentow (praktyki, studenckie konferencje naukowe etc.),

• realizacja wspolnych studiow

• realizacji wspolnych projektow badawczych.
/

W celu realizacji okreslonych Planem zadari badawczych umawiaj^ce si§ Strony zobowi^zuj^ 

si<j wzajemnie udost^pniac sobie nieodplatnie aparatur^ naukowo-badawcz^.



§3
W celu osi^gni^cia maksymalnej efektywnosci wspolpracy strony rozwijac wszystkie 

tradycyjne formy, Цсгпіе z organizacjq seminarium, konferencji naukowych, wystaw 

z zaproszeniem zainteresowanych organizacji і firm. Strony b^dq wspolpracowac 

z podmiotami gospodarczymi, administracj^ rz^dow^ і samorz^dem terytorialnym w swoich 

panstwach w celu realizacji prac obj^tych kontraktami.

§4
Koszty podrozy, zakwaterowania і pobytu oraz ubezpieczenia pokrywa strona wysylaj^ca.

§5

Strony zobowiqzujq si$ przestrzegac warunkow dotycz^cych rozpowszechniania otrzymanych 

rezultatow badan zgodnie z dan^ umowq: naukowo-technicznych rezultatow, informacji, 

dokumentacji, doswiadczen, wiedzy itp., o ktorych ustalono, ze maj^ one poufny charakter.

Publikacje oraz inne formy rozpowszechniania wynikow badan mogq bye rozpowszechniane 

za obopolnq, pisemnq. zgod^ stron.

§6

Wyniki badan oraz dokumentaeja naukowo-techniczna mog^ bye obj^te ewentualnymi 

patentami і know how (stosownie do wymogow obowiqzuj^cych w danym panstwie) 

і przekazywane miedzy sob^ na podstawie odr^bnych ustalen.

§7
1. Umowa zostala zawarta na czas nieoznaczony z mocq prawn^ od dnia podpisania

/

przez obu Rektorow.

2. Kazdej ze Stron przysluguje prawo odstqpienia od Umowy, przy czym obowiqzuje 

forma pisemna і trzymiesi^ezny okres wypowiedzenia.

3. Za porozumieniem Stron Umowa moze bye modyfikowana stosownymi aneksami 

w formie pisemnej.



§8

Ramowe postanowienia niniejszej Umowy maj^ charakter otwarty, tj. kazda z jednostek 

organizacyjnych umawiaj^cych si$ Stron moze zawierac szczegolowe umowy w postaci 

protokolow. Stanowic one b^d^ integral^ cz^sc niniejszej Umowy і detalizowac formy 

і zakres wspolpracy jednostek organizacyjnych obu Uniwersytetow.

§9
Niniejsza Umowa sporzqdzona zostala w 4 jednobrzmi^cych egzemplarzach, 

po 2 w j?zyku polskim і ................. (dla kazdej ze Stron po 1 w kazdym j^zyku)

і ma jednakowq moc prawnq dla kazdej z umawiajqcych si$ Stron.
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