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Europejska uczelnia Spoleczno-Techniczna im. Slugi Bozego Roberta Schumana z siedziba
w Radomiu ul. Wodna 13/21 i Uniwersytet Kr6la Danyta z siedzib4 w Iwano-Frankowsku ul.
Konowalca 35, postanawiaj 4 zawrze' Umowg, kt6rej celem jest prowadzenie wsp6lnych
badafi naukowych, projekt6w badawczych, wymiana pracownik6w, student6w i programow
ksztalcenia oraz wymiana doSwiadczei w zakresie ksztalcenia student6w i mlodej kadry.
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Szczeg6lowe formy wsp6lpracy migdzy Uczelniami bgd4 mogly by6 okreslone na podstawie
Plan6w rocmych stanowi4cych zal4cznik do niniejszej Umowy. Plany, sporz4dzone i

zaakceptowane przez obie Strony, powinny zawierat konkretne dane dotycz4ce formy
realizacji zadari i ich finansowania, nazwiska uczestnik6w i termin wymiany.
Plany pracy bgd4 sporzqdzane opcjonalnie po ich ustnym uzgodnieniu.
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Umawiaj4ce sig Strony Umowy bgdq wsp6lpracowai w zakresie:
- wymiany wykladowc6w dla prowadzenia wyklad6w i'konsultacji,

-

-

dydaktycznych w celu prowadzenia badari
naukowych, udzialu w konferencjach naukowych, itp.,
wymiany podrgcznik6w, skrypt6w edukacyjnych, i innych publikacji,
wymiany doswiadczeri w organizacji procesu dydaktycznego i program6w studi6w

wymiany pracownik6w naukowych

i

o podobnych specjalnoSciach,
wymiany student6w,
realizacji wsp6lnych projekt6w badawczych.
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Dla osi4gnigcia maksymalnej efektywnoSci wsp6lpracy strony bqd4 rozwijai wszystkie
tradycyjne formy, l4cmie z organizacjE seminarium, konferencji naukowych, wystaw z
zaproszeniem zainteresowanych organizacji i firm. Strony bqdq wsp6lpracowa6 z
podmiotami gospodarczymi, administracj4 rzqdow4 i samorz4dem terytorialnym w swoich
pafstwach w celu realizacji prac objgtych kontraktami.
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Finansowe warunki wsp6lpracy stron i zasady finansowania wsp6lnych przedsigwzigi b9d4
mogty byi oke3lone na podstawie osobnych protokol6w do umowy.

ss

Strony zobowi4zuj4 sig przestrzegai warunk6w dotycz4cych rozpowszechniania otrzymanych
rezultat6w badaf zgodnie z dan4 umow4: naukowo-technicznych rezultat6w, informacji,
dokumentacji, do6wiadczeri, wiedzy itp., o kt6rych ustalono,2e maj4 one poufny charakter.
Publikacje oraz inne formy rozpowszechniania wynik6w badan mog4 byi rozpowszechniane
za obop6ln4, pisemnq zgod4 stron.
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Wyniki badafr oraz dokumentacja naukowo-techniczna mogq by6 objqte ewentualnymi
patentami i know how (stoso\.vnie do wymog6w obowi4zuj4cych w danym panstwie)
i przekazywane migdzy sob4 na podstawie odrqbnych ustalef'

1.

2.
3.
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Umowa zostala zav,tarta na czas nieoznaczony z moc4 prawn4 od dnia podpisania
przez obie strony.
Kazdej ze Stron przysluguje prawo odst4pienia od Umowy, przy czym obowi4zuje
forma pisemna i trzymiesigczny okres wypowiedzenia.
Za porozumieniem Stron Umowa moZe by6 modyfikowana stosownymi aneksami
w formie pisemnej.
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Ramowe postanowienia niniej szej Umowy maj4 charakter otwarty, tj. umawiajqce sig Strony
mog4 zawierai szczeg6lowe umowy w postaci protokol6w.
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Niniejsza Umowa sporz4 dzona zostala w 2 jednobrzmi4cych egzemplarzach w jgzyku
polskim i ukrairiskim, po 1 dla ka2dej ze stron i ma jednakow4 moc prawn4 dla kazdej
z umawiaj 4cych sig Stron.
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PaAoru

xoerHfl 2021 p.

enponeficrrufi Cycrinsno-Texuivuufi Ynieepcurer iu. EoNoro C:ry1l Po6epra lUyuaua ir
orficou y Pa4or,,ti nyr. Boana 13/21 ra Yniaepctrer Kopo:rr [anrala i: o$icolr s InaHo@pamincrry ny:r. Kononalrqr 35, uocranonulu yKnacrll ^qauufi ,4oroaip, Merolo tKoro €
lpoBeAeHHq cnirlnux HayKoBl.Ix aocriAxeus, npoerrie, o6lrin npaqinur'rrin, crygenrin ra
HaBqaJrbHLtx nporpaM a raKox o6rnrin Aoceiaotr.{ y ctfepi HaBr{aHHt cryaenrie ra HayKoBItx
KaApiB.
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,{eramui $opuu cninnpaqi uiN flapruepaMll Moxyrl 6yru oxpecneui na ocHogi

PiqHEx

nnaHis, tqo 6yayT6 cTaHoBr{rn AoaaToK Ao AaHofo .{oroaopy. crnopeui ra :areep.4Neni o6orraa

laprHepaMrr nnaHu nosuHHi Brurroqarl'r y ce6e xonrpersi aani, uo crocyrcrlcr lpopvlt
peanisaqii saBAaHb, ix rfinancynaHnt. AaHHx yvacHurin i repniu peanisaqii npoe(Ty,
AocniANeHHs, o6uiny ra isue. ll:ranu 6y4yrs creoprcnaruca y nipy norpe6 no ix ycuouy
rtoroaxeHui.
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llapruepn 6y4yrs cnirnpauronaru y c$epi:
- o6uiny BIrKJIaaaqaMn i npone4eHnr lexqift i roucylsraqifi;
- npoBeAeHHq cnim,nux uayxoeax 4oc.ni4xenr', xoHtfepeuqifi, rpeuiurin;
- o6ruiny ni4pyvuaxar,au, HaBqlIJIbt{nMt,t cKpl'InraMn ta iuuruuu ny6lircaqixvll;
- o6ruiuy aocsiay e opraHi:aqii AItAaKTuqHoro npoqecy i nporpar'l HaBqaHHt y cxoxux
cneuialrnoctqx:
- o6uiHy cryaeHTzMl4;
- pea.ni:auii cn irsHux npoerrie:
- crBopeHHq cnirr'nux HayKoBI'IX ny6liraqifi.

$3
llaprnepu 6yAyG pornuearn TpaAuqiftHi i
e$errunnocri
lla
Ar4grauqiftHi $oprr.lu cnianpaqi. llapruepu 6yayrr cninupaqronaru is 6isnecor"r, HeypqaoBHMI4
opraHi:aqiruu, aepxasHoi aauinicrpauiero i vicueeuNa caMoBprayBaHHru y ceoix aep)r(aBax
ir ueroo oeanirauii PiqHttx nnaHis.
4ocffrienur
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MaKcr4MaJrbHoI
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<Dinanconi yuonu cnianpaqi cropin i sacaau $iuaHcyeaHur cnilsHr.t
orcpecleni Ha ocHoei oKpeMux npo'roxoaio !o AoroBopy.

x npoexrie lroxyrs 6yru

ss

llapruepu so6on'rlyrorrcr gorpuMyBarr.rcr yMoB, rrlo crocyrorrcr po3[oBcioaxeHHr B3aeMHo
oTpI4MaHr4x: pe:ynlrarin AocliANesr, uayxoeo-rexuivuoli iurfopvaqii, aoxyveuraqii,
aocsiAy, :uaur, oco6ucurx AaHrrx ra iurue, rr<i flapruepr,r Bu3Haqr{Jrr4 .nx rari, uro Marorb
uesgHufi xaparTep. fly6riraqii ra iuuri $opnu po3rroBcrorxeHHr pery,rsrarin AocriAxenr
lroNyrl ni46yrarucs sa cniruHoro firrcrMoBoro sro,qorc o6ox llaprHepir..
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Peaymraru AocriaNenr, Ta HayKoBo-Texnivni 4orcylrenraqis lroNyrr 6yru oxoueni
flarerrrzrMu (sri4no rrauor uicqenoro 3aKoHoAaBcrBa)
AOAaTT(OBr4X

1.

i

repe4anarracr

lrix

co6orc Ha ocuosi

nof OAXeHb.

,{oronip 3ax;rroqeuo Ha neo6uexenufi qac
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i eiH Ha6ynae qunnocri is AH.{ ftoro niauzcasur

o6oua flaplrepauu.
2. KoNHnft i: flapruepir rraoxe poaipnaru 4anufi qororip, is :6epeNeuuxrrl nzcruonoi Qopuu
ra nonepe4Hirr,r rpuox r*ricrvHum nogiaolr,resssv.
3. 3a aoNlosreHicro llaprnepie ,{oroeip noNe 6yl,r rr.rogurf ixonaHuft aonosueHHgM14 ra
sN4iHaNrr.r y nucruonifi $opui.
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Parrnoni yMoBr4 .4aHoro ,,{oronopy ruarort, ri4rpurufi xaparrep, ro6ro llapruepl,I Mo)Kyrr,
3arurroqarr.r 4eramni 4oronopra y $oprui nporororin.

,,{anufi ,{oronip 6yn
yrpaihcrroro

MoBaMr,r,

ni4nrac

auuit

se

y 4nox igeuruuHux

eK3eMnrqpax non[,cbrorc Ta

no 1 4rr KoxHoro llaprnepin.
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Y cnpanax HeyperyJrboBaHr.rx

AaHr,rM

,{oronopolr Marorb 3acrocyBaHHt HopMrr MixHapoAHoro

nDaBa.
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