
Umowa o wspötpracy naukowej

pomi^dzy

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
oraz

Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym 
(Ukr. Львівський національний аграрний університет)

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach і Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy, zwane 
dalej Stronami, w przekonaniu, ze wspötpraca naukowa jest przedmiotem wzajemnego zainteresowania 
wszystkich wymienionych, niniejszym uzgodnity, co nast^puje:

Artykut 1: Cel umowy
1.1. Celem niniejszej Umowy jest rozwöj wspötpracy w zakresie badan naukowych, a takze wymiana wiedzy 

і doswiadczen mi^dzy umawiaj^cymi si  ̂Stronami.

Artykut 2: Zakres wspötpracy
2.1. Strony, w celu realizacji celu okreslonego w Artykule 1, zgodnie ze swymi przepisami wewn^trznymi 

oraz w miar$ posiadanych srodköw і mozliwosci, podejmq wspötpracy w nastypujqcym zakresie:
- wspierania dwustronnej aktywnosci badawczej,
- wymiany informacji і danych w ramach wspötrealizowanych badan,
- promowania wymiany naukowcöw і ekspertöw pomiydzy Stronami, w celu ich uczestnictwa w röznych 

dziataniach naukowych і profesjonalnych szkoleniach eksperckich,
- zapraszania naukowcöw і ekspertöw do uczestnictwa w seminariach, konferencjach, kursach oraz innych 

spotkaniach dotyczycych tematöw badawczych, bydqcych przedmiotem obopölnego zainteresowania,
- dwustronnej wymiany studentöw і pracowniköw, m.in. w ramach stazy naukowych, programu 

Erasmus+,
- rozwijania programöw badawczych w obszarach wspölnych zainteresowan,
- wspötrealizacji przewodöw doktorskich,
- pozyskiwania funduszy na realizowane wspölnie dziatania oraz opracowywania і sktadania wniosköw 

dot. wspölnych projektöw o dofinansowanie do grantodawcöw krajowych і miydzynarodowych, w ob
szarach, o ktörych möwi niniejsze Porozumienie,

- opracowywania wspölnych prezentacji і publikacji wyniköw wspölnej dziatalnosci naukowej w miydzyna- 
rodowych czasopismach і organizacjach naukowych,

- wszelkich innych dziatan, ktöre uznane zostanq przez Strony za interesujqce і istotne.

Artykut 3: Przedstawiciele
3.1. Przedstawicielami Stron, uprawnionymi do podejmowania decyzji dotyczqcych postanowieri niniej-

0

szej Umowy, sq jej Sygnatariusze lub przedstawiciele tychze, wskazani na mocy pisemnego petno- 
mocnictwa, przedtozonego pozostatym Stronom.

3.2. Kazde wspölne dziatanie/projekt, realizowane w ramach niniejszej Umowy, bydy uzgodnione і za- 
twierdzone przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

3.3. Propozycje wszelkich wspölnych dziatan/projektöw zostany przestane przedstawicielom Stron і 
uzgodnione z ich polityky naukowq і budzetowy.

Artykut 4: Dokumenty referencyjne
4.1. Niniejsza Umowa wspötpracy b^dzie traktowana jako dokument referencyjny dla innych umöw 

pomi^dzy Stronami.




