vfoAA
IIpo aKaAeMiqrry crriBnpaqm

Mlx

Ilprearnlrfi nuulufi naeqa.lIrHnfr

Yuinepcurer Kopo,rr .{aun.ra
(7601 8, n.r. Inano-(Dpaurincrrc,
nyr. €nrena Konona.rcqn, 35)

Prywatna wyisza szkola
Uniwersytet Korolia Danyla
(76018, m. Iwano-Frankiwsk
ul. Jewchena Konowalca, 35)

Yxpaina

Ukraina

n oco6i npe:ugenra

reprezento\ anvm przez Prezydenta
Andrija Lutskogo

3aKJraA

I

Angpir Jlyqrroro

w Y zsz

YHIBEPCIITETOM EKOHOMIKII

n oco6i rcanqnepa

reprezentowanym ptzez Kanclerza
Filioa Sikore

<24> 05
<<24>

uZu"t

2020p.

r

Hayrcoaoi. uasqansHoi.

xy,r

srypHoi

o5

2020r.

Strony postanawiajq zawrzec Umowg
dwustronn4, kt6rej celem jest wsp6lpraca w
kierunku naukowej, edukacyjnej, kulturalnej i
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Dot taa"i f;r-y--wsp6ipracy migdzy
Aeranrni Qoplrr.r cninnpaqi uiN anortla
6yAyrr nuanaveni j uczelniami bEdE okeSlone oddzielnymi

HaBqaJrbHr4Mrr 3aKJIa.4aMrr

orpeuuun lo4arKaMr.r Ao qiei YroAra.

I Dodatkami do tej Umowy.
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Cropouu qiei Yroarz 6yAyrr sAiftcHronarrl
umawiaiqle: sib
Uiae
clienpaqro B HacryrrHr{x ctpepax:
wsp6lpracowai
w
zakresie:
I
la6erne,reHHr
rvro6i,rsHocri
ra
^ zabezpieczenie mobilnoSci student6w i
cryaenris
1
wiuagavie;
I uykladowc6w;
I - prowadzenie wsp6lnej pracy badawczej i/lub
- BeAeHH.f, cnimuoi Aoc,riAnoi i/a6o
4lr4axruvuoi po6orn;
I dydaktycznej;
cni;mne
npoBeAeHHq
HayKoBoi - wsp6lne przeprowadzenie naukowo ilpaKTurrHr.rx Ta IrayKoBo-MeToArrqHHX
I praktycznych i naukowo - metodycznych
xouQepeuqift;
I konferencji;
yrracrL y enponeilcrxnx nporpaMax Ha
I - uczestnictwo w Europej skich programach na
naprHepcbKux 3acaAix;

BI4raBH'.rurBo niapl .rHurie. noci6riHrie

ra

I
I

-

partnerskichzasadach;
urydawnictwo podrgcznik6w. przewodnik6w

lHr oI HaBqaibHoii i HayKoBo-MeroAH q Hoi

cTaxyBaHH{ Br4Kna"4aqlB

;

o6uin noci6slrr<aMr.r, rucbMoBr4Mr.r po6oraMr.r
ra isruzun ny6nir<aqirlta ;
o6uin gocni4ou B opraHi3aqii
npoqecy Ta H aBTIZIJILHLIMLI
noAi6sux ctfep ocniru;
o6MiH cryAeHraMll (npaxrlrrn, cryAeHTcbKi
HayxoBo-rrparrlruui xonQepeuqil, rorqo),
BLIKoHaHHt crinEHfix AocriAHuql,Kux
npoerrie;
cn ilsHe eurcopac raHHa la6oparopii:
po3po6Ka, opfaHi3arlir ra 3AiicHeHHs
nporpaM noABiitHoro AunJroMyBaHHr,
.4UAaKTHr{HOrO

nnaHaMr4

oprani:aqil ra
rr.rOnnZx

rrpoBeAeHHs

ll]xil;

cnilrua oprani:aqil ra nponegeuur
rylrrypnux :axogin.
$3

lnr lraxcilr'.ralruoi e@exrraauocri raroi
cnienparli o6ugei Cropouu Vrogr 6y4)Tr

po3BnBarr.r Bci TpaAuqifiHi sopua, a carrae:
opraHieaqir celrinapin, Hay(oBrrx kourf epeuqifi,

Br.rcTaBo( 3 3anpo[eHHtM 3arIrKaBneHHX
oprauisaqiit i rounaniii. Cropouu 6y4yrl
cnrBnpa(IoBaru : cy6'exralrn rocnoAaprcBaHHq!
opraHaMH nepxaBHoro ynpaBniHHr ra
\4lcueBHMI.{ opraHaMh BnanH B cuoix rpaiHar r
lreroro pea:ri:aqii po6ir :rigno qiei Yroau.

-

wymiany podrgcznik6w, skrypt6w
edukacyjnych i innych publikacj i;
wymiany do(wiadczeri w organ izacj i procesu
dydaktycznego i program6w studi6w o
podobnych specjalnodciach;
wymiany student6w (praktyki, studenckie
konferencje naukowe etc.);
reallzacji wsp6lnych proj ekt6w badawczych;
wsp6lne uZycie laboratori6w;
opracowanie, organizacjg i realizacjg
program6w o podw6jnego dyplomowania;
organizacja i przeprowadzenie mownych
szk6l;
wsp6lna organizacja i przeprowadzenie
kulturalnych przedsigwzigi.

$3
W celu osi4gnigcia maksymalnej efektywnoSci
wsp6lpracy Strony b9d4 rozwr-1a(. wszystkie

tradycyjne formy. lqcznie

organizacjq
seminari6w, konferencji naukowych, wystaw
z zaproszeniem zainteresowanych organizacji i
firm. Strony bgd4 wsp6lpracowad z podmiotami

gospodarczymi, administracj4 rzEdow4 i
samorzqdem terytorialnym w swoich pafstwach
w celu realizacji prac objgtych kontraktami.
niniejszej Umowy.
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CropoHE :o6on'r:yrcrlcr AorpuMyBarrrcb
yMoB, noBq3aHLIX 3 nOIIIHpeHHqM OTpI]MaHLTX
pe3yn6rarlB AocnlAxeHb nrAnosiAuo Ao .4aHoi
Yro4u: uayxoeo-rexnivui pe3ynbrarrr,
iurfopvauin. rgir . .qoceia. 3HaHHr i r.a., flKi
Br.r3Haqarorr,cr sx xoH0iaeHqiiisi. lly6rixauii ra
iHLui Sopvr nouripeHHr peryrsraria HayKoBnx
aoc,ri4xeHs voxyru 6yr r noruupeHi nic,rr
ugaer,rnoi nucslronol srogu o6ox Cropiu.
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I Sttony iobowiag$a, sig

przestrzegat,
rozpowszechniania
otrzymanych rezultat6w badan zgodnie z dan4
umow4: naukowo-technicznych rezultat6w,
informacji, dokumentacj i, doSwiadczeri, wiedzy
itp., o kt6rych ustalono, 2e maj4 one poufny

warunk6w dotycz4cych

charakter. Publikacje oraz inne formy
upowszechniania wynik6w badari mog4 byi

$5

Pe:y,rsranr goc:rigNeur ra,qoK),Menraqis
voNyrs 6yrn suropHcraHi 4,rr nareHrie i Hoyxay (eignoei4uo ao Br.rMor. rlo Airoru y IaHift
rpaiui) i nepe4aHi uiN Cropouauu 3a
oKpeMnMH yroaaMlI.

Wyniki badari oraz dokumentacja naukowotechniczna mogE byi objEte ewentualnymi
patentami i know-how (stosownie do wymog6w
obowiEzuj4cych w danym paristwie) i
przekazywane migdzy sobq na podstawie
gdrgbnych ustaleri.
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Pauxogi piureHul .4asoi VroArl uarorr,

Ramowe postanowienia niniejszej Umowy maj4
charakter otwafiy, tj ka2da z jednostek

er4xplrrnfi xapaKTep, ro6ro roNen [iApo3Ain
rcoxHoi ri Cropiu voNe yKna.laru roaarrcoei
yronu ) eurlrai npororoniB (no4arKiB). rKi c
renig'elruorc qacruHoro qiei Yroalr i susHaqaru
@opr',ru i crfepll cnienpaqi opranisaqiftHvx

organizacyjnych Stron mole zawieraf
szczeg6lowe umowy w postaci protokol6w
(aneks6w), stanowii one bgdq integraln4 czg3i
niniejszej Umowy i okre6lii formy i zakres
wsp6lpracy jednostek organizacyjnych obu

nigpo:ai,ria o6ox uasqa.r sH r x 3ar,raais.

zakiad6w edukacyjnych.
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Yrora nirnuca"; Ha ;;;;;;;;;t

qacy! I BcTyna€ B crrny! IIoqIIHaIoqlI
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Umowa zostala za.warta ra czas nieokeSlony

neploA

3

z moc4 praw14 od dnia podpisania przez obie

4arv

nignlrcauu.r o6oua cropoualru.
KoNHa Cropoua vac npaBo ei.qN4oerrtrcs eia
Yro4r'r :a yMoBu HaAcHnaHHq rvcbMoBoro
noei4oulenn.r :a rpu lricrqi.
Yroaa voxe 6yrn rviueua eilnoeiaHr.tvH
noaarKaMh e nucuvoeifi $opui ra B3acMHolo
:rogoro o6ox Cropin.

strony.

Kazdej

ze Stron przysluguje

prawo
odst4pienia od Umowy, przy czym obowi4zuje
forma pisemna
trzymiesigczny okres
wypowiedzenia.
Za porozttmieniem Stron Umowa moZe byi
modyfikowana stosownymi aneksami
w formie pisemnej.
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Niniejsza Umowa sporzEdzona zostala w
dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach (po
j ednym dla ka2dej ze stron) i ma jednakow4 moc

I{r Vro4a crclaAeHa n 2-x ognalconux
eK3eMnnrpax (no oguorr,ry 4:rr roNuoi :i

Cropiu), .sxi N{arorb oaHaKoBy ropr4Ar-rrrHy cuny
4,u xoxuoi Cropoulr.
I-{a yro4a He Hece xoAHr4x rf inancoeux
ro6og'q:aHr g:rr Cropiu.

prawn4 dla kaZdej z umawiaj4cych sig Stron.
Ta Umowa nie ponosi 2adnych zobowi4zah
finansowych dla Stron.
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