
• ■ UMOWA УГОДА
О WSPOLPRACY ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

pomi?dzy між
StaropolsM Szkola Wyzszq w Klelcach, Львівським національним аграрним

університетом, Україна 
oraz Lwowskim Narodowym Uniwersytetem та Старопольською Вищою школою в 

Agrarnym w Dublanach, Ukraina Кєльцах Польща

W celu nawiazania wspolpracy daj^cej 3 метою розвитку взаємовигідної
obopolne korzysci w sferze badan oraz pracy співпраці у сфері досліджень та навчання 
dydaktycznej Lwowski Narodowy Uniwersytet Львівський національний аїрарний 
Agramy w Dublanach (80381, Lwiw-Dublany, університет в Дублянах (80381, Львів- 
Ukraina) oraz Staropolskq. Szkola Wyzszg w Дубляни, Україна) та Старопольською 
Kielcach (ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Вищою школою в Кєльцах (вул. Півніка 
Kielce, Polska), niniejszym zawieraj$ poniZszq Понурего 49, 25-666 Кєльце, Польща), 
umowp. укладають дану угоду.

§1 . §1
Celem tej umowy jest роЦсгепіе Завданням цієї угоди є поєднання

wysilkow obu umawiaj^cych si? stron w зусиль двох сторін в напрямку: 
kieranku: > вдосконалення навчання,

> udoskonalenie nauczania, ргас дослідницьких робіт та їх застосування
badawczych і ich pozniejsze zastosowanie в сільському господарстві, суспільному
w rolnictwie, iyciu spolecznym і житті та пов’язаних сферах;
pokrewnych dziedzinach, > розширення міжнародного обміну

> rozszerzenie wymiany mi?dzynarodowych досвідом між підрозділами обох
do^wiadczen pomipdzy wydzialami obu закладів.
uczelni. §2

§2 Обидві інституції виражають спільну
Obie instytucje wyrazaja wspdlne зацікавленість у наступних сферах: 

zainteresowanie w nastcpujacych dziedzinach: > взаємних візитів представників
> wspolnego odwiedzania si? співпрацюючих сторін (візити

wspolpracujtjcych stron (wizyty дидактичні);
dydaktyczne), > організації спеціальних курсів,

> organizowania specjalistycznych kursow, семінарів, тренінгів, конференцій;
warsztatow, seminariow, konferencji, > співпраці в наукових і дослідницьких

> wspolpracy w projektach badawczych і проектах;
naukowych, > обміну працівниками, студентами,

> wymiany pracownikow, studentdw, дипломниками, докторантами тощо;
dyplomantow, doktorantdw itp., > узгодження програмних дисциплін та

> wspdlnego zatwierdzenia przedmiotow способів їх зарахування;
programowych і sposobow ich zaliczen, > допомоги у видавництві та обміну

> pomocy w wydawaniu і wvmianie публікаціями.
риЬІікасіі.

М §3
Porozumienie jest podstawtj do wspolpracy Угода є підставою до співпраці

uczelni і jej wydzialow, ktora zaleZec bydzie od закладів та їх підрозділів, яка буде залежати 
dost?pnych funduszy па rzecz wspblnych від доступних фондів на користі, спільної 
dzialan. Wszystkie zobowi^zania і wydatki діяльності. Всі зобов’язання і видатки, 
wiqzane z zadaniami okreslonymi przez пов'язані з завданнями, окресленими цим 
niniejsze porozumienie byda realizowane порозумінням, будуть реалізовані згідно з 
zgodnie z wewn?trznym Regulaminem внутрішніми Положеннями і Статутами 
wzglednie Statutem wspdlpracujqcych Uczelni. співпрацюючих навчальних закладів.



§4 §4

Niniejsza umowa jest bezterminowa і Ця угода є безтерміновою і вступає ї

bedzie obowiqzywac od daty jej podpisania силу від дня її підписання двома сторонами 
przez obie umawiajace si? strony і bedzie може бути доповнена шляхом складанні 
uzupeiniana w postaci aneksu precyzujacego додатків, що уточнюють завдання на періог 
zadania па okres danego roku. даного року.

Kaida ze stron niniejszej umowy moie od Кожна із сторін цієї угоди може
niej odstapid ро sze£ciomiesi?cznym okresie розірвати її після шестимісячноп 
wypowiedzenia. Wszelkie podjete ргасе попередження. Всі розпочаті роботи, 
zwiqzane z realizaejq wspolnych projektdw пов’язані з реалізацією спільних наукових чи 
badawczych lub dydaktycznych mog^, bye освітніх проектів, можуть бути перервані за 
przerwane za zgoda obu umawiajqcych si? stron згодою сторін після тримісячногє 
ро trzymiesi?cznym okresie wypowiedzenia. попередження.

§5 §5
Nadrz?dnymi dziedzinami wsp61pracy Основними сферами співпраці між
pomi?dzy instytuejami sq: інституціями є:

> projekty dydaktyczne, > освітні проекти;
> projekty badawcze, > науково-дослідні проекти;
> doskonalenie і wymiana programow > вдосконалення і обмін навчальними

nauczania, програмами;
> wymiana magistrantdw, doktorantow itp. > обмін магістрами, докторантами тощо.

§6 §6
Niniejsza umowa jest podpisana przez Ця угода підписана повноважними

upowazniona osob? kaidej instytueji. Nizej представниками кожної інституції. Нижче 
podpisani przedstawiciele poszczegdlnych підписані представники цих інституцій 
instytueji poswiadezaj^ zawarcie tej umowy засвідчують укладання цієї угоди на 
sporz^dzonej w j?zyku ukrainskim і polskim w українській і польській мовах в чотирьох (4) 
czterech (4) jednakowo brzmiqcych однакових за змістом примірниках, 
egzemplarzach.
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