
UMOWA O WSPOLPRACY

pomi?dzy

Akademia Rolniczq w Szczecinie, Polska
oraz

Lwowskim Panstwowym Uniwersytetem Agrarnym w Dublanach,
Ukraina

W celu nawiqzania wspoipracy daj^cej obopolne korzysci w sferze badari oraz pracy 
dydaktycznej Lwowski Paristwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina oraz 
Akademia Rolnicza w Szczecinie, ul. Janosika 8, 71 424 Szczecin, Polska, niniejszym 
zawieraj^ ponizsz^ umowc.

ARTYKUL I

Celem tej umowy jest polqczenie wysilkow obu umawiajacych si? stron w kierunku:
> udoskonalenie nauczania, prac badawczych і ich pozniejsze zastosowanie w rolnictwie, 

zyciu spolecznym і pokrewnych dziedzinach,
> rozszerzenie wymiany mi?dzynarodowych doswiadczen pomi?dzy wydzialami obu 

uczelni.

ARTYKUL II

Obie instytucje wyrazajq^ wspolne zainteresowanie w nast?pujqcych dziedzinach:
> wspolnego odwiedzanie si? wspotpracujqcych stron (wizyty dydaktyczne),
> organizowania specjalistycznych kursow, warsztatow, seminariow, konferencji,
> wspoipracy w projektach badawczych і naukowych,
> wymiany pracownikow, studentow, dyplomantow, doktorantow itp.,
> wspolnego zatwierdzenia przedmiotow programowych і sposobow ich zaliczen,
> pomocy w wydawaniu і wymianie publikacji.

ARTYKUL III

Porozumienie jest podstawq do wspoipracy uczelni і jej wydzialow, ktora zalezec b?dzie 
od dost?pnych funduszy na rzecz wspolnych dzialan. Wszystkie zobowiqzania і wydatki 
wiqzane z zadaniami okreslonymi przez niniejsze porozumienie b?dq. realizowane zgodnie 
z wewn?trznym Regulaminem wzgl?dnie Statutem wspolpracujqcych Uczelni.

' ARTYKUL IV

Niniejsza umowa jest bezterminowa і b?dzie obowi^zywac od daty jej podpisania przez 
obie umawiaj^ce si? strony і b?dzie uzupelniana w postaci aneksu precyzuj^cego zadania na 
okres danego roku.

Kazda ze stron niniejszej umowy moze od niej odst^pic po szesciomiesi?cznym okresie 
wypowiedzenia. Wszelkie podj?te prace zwiqzane z realizacjq. wspolnych projektow 
badawczych lub dydaktycznych mog^, bye przerwane za zgodq, obu umawiajacych si? stron 
po trzymiesi?cznym okresie wypowiedzenia.



ARTYKUL V

Nadrz^dnymi dziedzinami wspolpracy pomi^dzy instytucjami sq;
> projekty dydaktyczne,
> projekty badawcze,
> doskonalenie і wymiana programow nauczania,
> wymiana magistrantow, doktorantow itp.

ARTYKUL VI

Niniejsza umowa jest podpisana przez upowaznion^ osob§ kazdej instytucji. Nizej 
podpisani przedstawiciele poszczegolnych instytucji poswiadczaj^ zawarcie tej umowy 
sporzqdzonego w j?zyku ukrainskim і polskim w czterech (4) jednakowo brzmi^cych 
egzemplarzach.
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ANEKS 1 - Roczny plan wspolpracy

Lwowski Panstwowy Uniwersytet Agrarny w Dublanach (Ukraina)

і Akademia Rolnicza w Szczecinie (Polska)
I

1. Wymiana grup studentow w ramach specjalnych tygodniowych praktyk. Studenci 

kierunku studiow „Zootechnika”, „Biotechnologia”, „Rolnictwo”, „Ochrona 

Srodowiska”, „Ogrodnictwo”, „Technika Rolnicza”.

5 dn. x 8 osob = 40

5 dn. x 2 osoby (kierownicy praktyk) =10

Razem = 50 czl. x dni z kazdej strony

Odpowiedzialny:

Ukraine: Polska:

2. V Mi^dzynarodowa konferencja naukowa „AGROMECH-2004” - Wrzesieri 22-24, 

2004 r. - Dublany.

3. IV Mi^dzynarodowa naukowa konferencja studencka „Students’ youth and scientific 

progress in Agro-Industrial Complex” - Wrzesien 28-30, 2004 r. - Dublany.

Rektor LPUA w Dublanach Rektor AR w Szczecinie

Prof, dr hab^^^^ynj.)r Snitynskyj Prof, dr haUAnd^^^^wak
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