
УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ

Зеленогурський університет (Польща) 
в особі ректора, професора Wojciecha Strzyżewskiego, з одного боку,

і
Луцький національний технічний університет (Україна) 
в особі ректора, професора Ірина Вахович , з іншого боку,

керуючись взаємним бажанням співпрацювати у сфері вищої освіти га наукових досліджень, і вважаючи, що ця співпраця відповідає інтересам обох Сторін, а також маючи бажання покращити та розвинути таку співпрацю, уклали таку Угоду.Завдання Університету Зеленої Гури щодо положень поточних умов реалізовуватимуться через Факультет будівництва, архітектури та екології Університету Зеленої Гури
1. Предмет УгодиПредметом цієї Угоди є співпраця у таких сферах:1.1. Наукові дослідження.1.2. Обмін між викладачами та студентами.1.3. Організація спільних науково-методичних конференцій та семінарів.1.4. Обмін публікаціями.1.5. Організація спільних культурних заходів.1.6. Впровадження спільних освітніх і наукових проектів та програм.

2. Організацій співробітництва2.1. Сторони організують наступні заходи:• Щорічний обмін групами студентів.• Науково-дослідна та педагогічна підготовка викладачів та аспірантів.• Проведення спеціалізованих курсів викладачами з обох сторін.• Обмін досвідом використання нових інформаційних технологій у навчально-науковому процесі.• Спільна організація спортивних, оздоровчих та культурних заходів.• Взаємний обмін опублікованими навчальними та дослідницькими матеріалами.• Публікація наукових статей у журналах партнерських установ.• Взаємний обмін навчальними програмами.• Організація спільних наукових конференцій та симпозіумів.• Участь представників партнерських установ у значних подіях життя університетів.• Розробка спільних заявок на фінансування через національні та міжнародні фонди.2.2. Кожен університет зобов'язується поділитися інформацією про майбутні події, а також надати можливість співробітникам та студентам обох сторін брати у них участь.2.3. Сторони можуть у майбутньому розробити та погоджувати навчальні плани для запровадження бакалаврських, магістерських га/або аспірантських програм подвійних дипломів.2.4. Предмет співпраці зазначається безпосередньо між Сторонами або зацікавленими підрозділами в рамках додаткових угод, заключених за 2 місяці до запланованої події.2.5. У разі обміну візитом необхідно інформувати іншу Сторону не пізніше, ніж за 2 тижні до прибуття, про дату прибуття та кількість відвідувачів.



2.6. Кількість студентів та викладачів для обміну, а також інші питання, пов'язані з обміном, будуть погоджені в робочих протоколах у кожному конкретному випадку.
3. Обов'язки сторін3.1. Сторони несуть відповідальність за дії відповідно до положень Угоди. У випадку, коли Сторона не може виконати умови Угоди, вона повинна негайно повідомити іншу Сторону та запропонувати прийнятне рішення.3.2. Будь-які спори, які можуть виникнути в ході виконання Угоди, будуть вирішені шляхом укладення спільної додаткової угоди.3.3. Будь-які зміни або доповнення до Угоди повинні бути погоджені в письмовій формі.
4. Фінансування4.1. Обидві установи намагатимуться отримати кошти на організацію обмінів з українських, Країни та міжнародних фондів і програм, що підтримують освіту та науку.4.2. Страхування студентів та співробітників під час їхнього перебування в приймаючому університеті належить до відповідальності сторони, що їх відправила.
5. Термін дії Угоди5.1. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання представниками обох сторін. Вона діятиме протягом п'яти років і може бути продовжена на наступний період строком п'ять 

років за в за єм н о ю  з го д о ю  сто р ін .5.2. Будь-яка із сторін може скасувати цю Угоду шляхом офіційного письмовогоповідомлення іншій стороні за шість місяці передбачуваної дати скасування Угоди.
6. Заключні положення6.1. Ця угода складена в чотири примірниках. Кожна сторона отримує дві копії Угоди, одна з яких є англійською, а інша - українською мовами.6.2. Кожен з примірників цієї Угоди має однакову юридичну силу. Всі види діяльності, передбачені цією Угодою, регулюються законодавством України а Законом про вищу освіту Республіки Польща.
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UMOWA O WSPÓŁPRACY

Uniwersytet Zielonogórski (Polska), reprezentowany przez Rektora Prof. W ojciechu Strzyżew skiego  z jednej strony,
Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny (Ukraina) reprezentowanym przez Rektora Prof. Iryna Vakhovych  z drugiej strony

kierując się wzajemną chęcią współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań oraz przekonaniem, że współpraca ta leży w interesie obu Stron, a także chęcią usprawnienia i rozwinięcia tej współpracy, zawierają niniejszą Umowę.Zadania Uniwersytetu Zielonogórskiego w odniesieniu do postanowień niniejszej umowy realizowane będą przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.
1. Przedmiot umowyPrzedmiotem umowy jest współpraca w następujących obszarach:

1.1. Badania naukowe.1.2. Wymiana pracowników i studentów1.3. Organizacja wspólnych konferencji naukowych i seminariów.1.4. Wymiana publikacji.1.5. Organizacja wspólnych wydarzeń kulturalnych.1.6. Realizacja wspólnych projektów i programów edukacyjnych i badawczych.
2. Organizacja współpracy2.1. Strony będą realizować następujące działania:

• coroczna wymiana grup studentów.• staże naukowe nauczycieli i doktorantów.• prowadzenie specjalistycznych kursów przez nauczycieli z obu stron.• wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania nowych technologii informatycznych w procesie edukacyjnym i naukowym.• wspólna organizacja wydarzeń sportowych o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym.• wzajemna wymiana własnych publikacji.• publikowanie artykułów badawczych w czasopismach instytucji partnerskich.• wzajemna wymiana programów nauczania.• organizowanie wspólnych konferencji naukowych i seminariów.
• udział przedstawicieli instytucji partnerskich w ważnych wydarzeniach z życia 

uniwersytetów.
• opracowywanie wspólnych wniosków o finansowanie z funduszy krajowych 

i międzynarodowych.

2.2. Uczelnie zobowiązują się do dzielenia się informacjami o nadchodzących wydarzeniach, a także zapewnienia możliwości zaangażowania się w nie pracownikom i studentom z obu stron.
2.3. Zainteresowane wydziały mogą w przyszłości opracować i wdrożyć programy nauczaniaw celu wprowadzenia studiów licencjackich, magisterskich i/lub doktoranckich w ramach



programu podwójnego dyplomowani,2.4. Przedmiot współpracy jest określony bezpośrednio między Wydziałami lub zainteresowanymi Instytutami w ramach dodatkowych umów, podanych na 2 miesiące przed planowanym wydarzeniem.2.5. W przypadku wizyty w ramach wymiany konieczne jest poinformowanie drugiej Strony nie później niż 2 tygodnie przed przyjazdem o dacie przyjazdu i liczbie odwiedzających.2.6. Liczba studentów i pracowników wydziału do wymiany, a także inne kwestie związane z wymianą zostaną uzgodnione w protokołach roboczych w każdym przypadku.
3. Obowiązki stron3.1 Strony są odpowiedzialne za działanie zgodne z Umową. W' przypadku, gdy Strona nie może spełnić warunków Umowy, powinna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę i zaproponować rozwiązanie, które może zostać zaakceptowane.3.2 Wszelkie spory, które mogą powstać przy wdrażaniu Umowy, będą rozstrzygane na podstawie wzajemnego porozumienia.3.3 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do Umowy muszą być uzgodnione na piśmie.
4. Finansowanie

4.1. Obie instytucje będą starały się uzyskać fundusze na organizację wymian z ukraińskich, krajowych i międzynarodowych fundacji oraz programów wspierających edukację i naukę.4.2 Ubezpieczenie studentów i pracowników podczas ich pobytu na uczelni partnerskiej należy do obowiązków wysyłającej Strony.
5. Ważność umowy

5.1. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez przedstawicieli obu stron. Będzie obowiązywać przez okres pięciu lat i może zostać przedłużona na kolejny okres pięciu lat za obopólną zgodą stron.5.2 Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę, przekazując drugiej Stronie oficjalne pisemne powiadomienie na sześć miesięcy przed przewidywaną datą rozwiązania Umowy.
6. Postanowienia końcowe6.1. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach. Każda ze stron otrzymuje dwie kopie umowy, z których jedna jest w języku polskim, druga w języku ukraińskim.6.2 Każdy z egzemplarzy tej umowy ma taką samą moc prawną. Wszelkie działania w ramach niniejszej umowy podlegają prawu Ukrainy i Ustawie o Szkolnictwie Wyższym RP.


