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UMOVVA O VVSPÖLPRACY J l f J t f  

pomi^dzy

Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach, IJ krai na
i

Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i J^drzeja Sniadeckich
vv Bydgoszczy, Polska

W celu nawiqzania wspolpracy dajqcej obopolne korzysci w sferze badaii oraz pracy dydaktycznc 

Lwowski Narodovvy Uniwersytet Agrarny w Dublanach (80381, Lwiw-Dublany, Ukraina) ora 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jt?drz.eja Sniadeckich w Bydgoszczy (u 

Kordcckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Polska), niniejszym zavvierajq ponizsz^ umow?,

§1

Celem tej umowy jest polqczenie wysilköw obu umawiajqcych sit? stron w kierunku:

> udoskonalenie nauezania, prac badawezyeh i ich pozniejsze zastosowanie vv rolnictwie, zyci 

spolecznym i pokrcwnych dzicdzinach,

r -  rozszerzenie wymiany mit?dzynarodowych doswiadezeri pomiydzy wydzialami obu uezdni.

§2
Obie instytueje wyrazajq wspölne zainteresowanie w nastypujqcych dziedzinach:

> wspölnego odwiedzania sit? wspolpracujqcych stron (wizyty dydaktyczne),

> organizowania specjalistycznych kursöw, warsztatöw, seminariöw, konfereneji,

> wspolpracy w projcktach badawezyeh i naukowych,

> wymiany pracowniköw, studentow, dyplomantöw, doktoranlöw itp.,

> wspölnego zatwierdzenia przedmiotöw programowych i sposoböw ich zaliczeh,

> pomocy vv wydavvaniu i wymianie publikaeji.

'  §3
Porozumienie jest podstavvq do wspolpracy uezdni i jej wydzialow, ktora zalezec bt?dzie oi 

dostt?pnych funduszy na rzecz wspolnych dzialan. Wszystkie zobowi^zania i wydatki wi^zane 

zadaniami okreslonymi przez niniejsze porozumienie bt?d  ̂ realizowane zgodnie z wewnt?trznvr 

Regulaminem wzglt?dnie Statuten! wspolpracujqcych Uczelni.



Niniejsza umowa jest bezterminowa i bqdzie obowiqzywac od daty jej podpisania przez obie 

umawiajqce si? strony i bydzie uzupelniana w postaci aneksu precyzujqcego zadania na okres danego 

roku.

Kazda ze stron niniejszej umowy moze od niej odstqpic po sze.sciomiesi9cz.nyn1 okresie 

wypowiedzenia. Wszelkie podjqte prace zwiqzane z realizaejq wspolnych projektow badavvczych lub 

dydaktycznycli mogq, bye przerwane za zgodq obu umawiajqcych si? stron po trzymiesi?cznym 

okresie wypowiedzenia.

§5
Nadrz?dnymi dziedzinami wspdlpracy pomi?dzy instytuejami sq:

> projekty dydaktyczne,

> projekty badawcze,

> doskonaienie i wymiana programow nauezania,

> wymiana magistrantöw, doktorantöw itp.

§6
Niniejsza umowa jest podpisana przez upowaznionq osob? kaZdej instytueji. Nizej podpisani 

przcdstawiciele poszczegolnych instytueji poswiadezajq zawarcie tej umowy sporzqdzonej w jyzyku 

ukrainskim i polskim w czterech (4) jednakowo brz.miqcych egzemplarzach.

I)r hab. ini. Antoni Dukaluk, Prof, dr hab. Woiodymyr Snitynskvj
prof, nadzw. UTP Rektor
Rektor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu
Uniwersytetu Technologiczno-Przj rodniczcgo Rolniczego w Dublanach, 
ini. .1. J. Sniadeckich w Bydgoszezy, Polska Ukraina

Bydgoszcz, . a!’2  ,____.2014 r. Lwdw, _____.____________ .2014 r.
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