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Umowa
o wsp6lpracy mipdry

Akademiq Pomorskq w Slupsku (Slupsk, polska)

a

czarnomorskim uniwersytetem Narodowym im. petra Mohyly
(Mikolaj6w, Ukraina)

zawarta w Slupsku dnia 1.02.2017 roku.

Czatnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyly w osobie Rektora prof. Klymenko
Leonida oraz Akademia Pomorska w Stupsku w osobie Rektora prof. Zbigruewa Osadowskiego
(dalej - Strony) podpisaly niniejsz4umowQ.

Strony Umowy postanawiaj 4:

Artykul l

Dzialalno S 6 dydaktyczna

1.1. Wymienia6 sig informacjami i doSwiadczeniem dydaktycznym w zakresie realizacji procesu
nauczania;

1.2. Wymieniai sig kadr4 naukowq celem przeprowadzenia kr6tkotrwalych wyklad6w lub zajgi
trwaj4cych co najmniej semestr;

1.3. Wymienia6 sig grupami studenckimi, liczQcymi do 4 os6b i jeden opiekun, na okres do dw6ch
tygodni;

I.4. UmoZliwid indywidualn4wymiang student6w, celem przygotowaniaprac dyplomowych;
1.5. Wymiana studencka na okres jednego semestru;
1.6. Umo2liwianie wymiany profesor6w wizytuj4cych w celu przeprowadzenie odplatnie 60 godzin

zaj96.

Artykul2

Dzialalnofii naukowo

2.1- Okreslii tematykg moZliwych wsp6lnych badan z dziedzin nauki, kt6re znajduj4 sig w kregu
wzaj emnych zainteresowari;

2.2. Stworzyd moZliwoSd wsp6lnej organizacji cyklicznych konferencji i seminari6w
znaldujqcych sig w krggu wsp6lnych zainteresowaf;

naukowych

2.3- Wymieniai sig informacjami naukowymi, w tym publikacjami, dotyczqcymi organizowanych
naukowych przedsipwzigd. umozliwid swoim badaczom udzial w nich:



2.4. UmoZliwii odbywanie stazy naukowych badaczom, w tym i doktorantom, na okres od 1 do 10

miesigcy. Stworzy6 im odpowiednie warunki podczas stazu.

Artykul3

Postanowienia ogdlne

3.1. Wydatki zwiqzane z przejzzdem grup i os6b, zaproszonych na podstawie niniejszej Umowy,
bierze na siebie Strona wysylajqca.

3.2. Wydatki zwiqzane z pobytem os6b i grup w paristwie przebywania, bierue na siebie Strona

przyjmuj4ca.

3.3. Umowa corocznie bgdzie uzupelniana programami jej realizacji.
3.4. Umowa zostala sporzqdzona w jgzyku polskim i ukraifskifir, po dwa egzemplame dlakahdej ze

Stron. Wszystkie e gzemplar ze s4 j ednobrzmi4ce.

3.5. Umowa zostalazawarta na 5 lat. Zaporcntrrrieniem Stron moze zostaf przedhtzona.

W imieniu
Czarnomorskiego Uniwersytetu
Narodowego im. Petra Mohyly

Rektor Prof. Leonid Klvmenko

1.02.2017 r.

W imieniu

Akademii Pomorskiej w Slupsku

Rektor

REKTOR

t ufu", ifi t"t*. Zbigniew

1.02.2017 r.



AoAAToK Ao yroArr rrpo AKMEMrrrHrrfr osvrrn
MI}I(

noMopcbxoro arcaAepriero n C;ryncrny (rvr. Crryncrrc, IIOJIbIIIA)
TA

qopuoMopcbKnM naqionarunuu yninepcrrreroM irvr. l.Morn.nu
(u. Mr.rrolaiin, Ynpaina)

I. Croponn, trIo 3{BHaqeni n qrouy AoAarKy, AoMoBr4Jrr{cb flpo Hacry[He:

1. 3aralrni noJroxenns:
l.l.3aiftctteHHt aKaAeraisHoro o6rr,riry ni46ynaerrcs silnonirHo Ao yroAlt npo cnirnpaqro ni4
I.02.20I7 3 Merolo rpoBeAeHHt nparTlrK ra o6uiHy cryAeHraMra n in4unigyaJrbHoMy rroprAKy Ant
ui,{roronxu Br{[ycKHr,rx po6ir.

2. Oprauiraqis nan.raxHs:
2.l.Cryrcutu, -mi 6epym yqacrb s o6MiHi na cneqia;rbHocr.f,x, rqo npoBo1flT;,cs, rroJrbcbKoro
MoBoIo (ea nranxrxoM inoseMnoi Qinonorii), nonunni sonoAirra nonrcrKoro MoBoro. 3 rraeroro
ononoAinHt HeK), BoHII MaIoru uoxnunicrb HaBqarvrcfl, Ha MoBHr,rx Kypcax y flouopcrrifi araneuii
u. Cnyncrr na nnarnifi ouroni n uepmi rraxni nepe6ynannr.
2.2. Crylenru rlopnorr,ropcbxoro Ha{ionansnoro ylrinepcurery iu. fl.Morznu Marorb fipaBo
rIpoxoAI{TI,I 6egroruronHe HaBqarrHx n Iouopcrxift aralerraii u. Cnyucrr nporsroM 1 nar.ranrHoro
ceMecrpy sa niluosilnoro cneqiamnicno srigno 3 3arBepAXeHr4M HaBqaJrbHlrM rrJrauoM.
2.3.Ctygenru, sri 6epym fracrb B o6naini Marorb cKJracrrl pisuuqro rnx gucqr.rnlin, rr1o
BI{KnaAaJII,Icr n 9opuoMopcbKoMy HaqionanbHoMy yuinepcnrery irvr. fl.Mornlz uiA .rac ixnroro
HaBqaHHr n florraopcrxifi axa4err,rii rvr. Cnyncrx.

3. (Dinancosa ninnoni,[anrnicrr:
3.1. HaesaHus B florraopcrrift aralerr,rii rns. yracHrarin ara4ervrivuoro o6rvriuy nporrroM
3a3HaqeHoro nepiogy (1 cenaecrp) e 6esxomroBHLtM. V nunagry rpu[r,rHeHHr HaBqaHHs niA qac
TpI,IBaIoqoro ceMecrpy, cryAeHT go6on'sgasraft peronaueHcyBarr.r uapricrr HaBqaHHr florr,ropcrxift
aralerraii y porruipi 400 enpo.
3.2.Bnlarxl'I Ha crpaxyBauHs, [poxvBaHnr, xapqyBauus. Ta rpaHcrroprni nrarparz rroKpr{Barorb
oco6rE mi 6epyru yqacrb s o6r\,riHi cry4enrin.
3.3. Icuye Moxnusicrb lroBHoro a6o .racrroBoro @iuancynaHHs B[Tpar Ha rrpoxcr,rBaHHr AJrt
cry4eutin o6rrriny flouopcrxolo axaAeMiero s Cnyucrny, 3a 3foAoro peKTopa flonaopcrxoi axa,qeuii
B rll4cbMoBifi t[opnri. V nuua4Ity rpI4[I{HeHHr HaBqaHHf, rnA qac rpr,rBaroqoro ceMecrpy, cryAeHT
3o6os's3auIaft nonepuyrl,I Ko[ITu 3a rrpoxr4BaHHs B ryproxltrKy floruopcrrift axa4erraii.

II. Pemra rroJroxeHb AoroBopy srdiHal{ ne ui4nxrae.

rlopnorr,ropcrrufi Hflouopcma axa4euix n Clyncrry
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ANEKS DO UMOWY
dot. semestralnej wymiany akademickiej migdry
Akademi4 Pomorskq w Slupsku ( Slupsk, Polska)

Czarnomorskim Uniwersytetem Narodowym im.Petra Mohyly (Mikolaj6w, Ukraina)

I. WyZej wymienione Strony uzgodnily, co nastEpuje:

1. ZaNoLenia og6lne:
1.1. Wdrozenie wymiany akademickiej odpowiednio do umowy o wsp6lpracy z dnia 1.02.2017
z Czarnomorskim Uniwersytetem Narodowym im. Petra Mohyly (Mikolaj6w, Ukraina) w celu
odbycia praktyk i indywidualnej wymiany studenckiej celem przygotowania prac dyplomowych.

2. Organizacja nauczania:
2.1. Studenci, kt6rzy bior4 udzial w wymianie na kierunkach prowadzonych
w jgzyku polskim (z wyj4tkiem filologii obcych), powinni zna6 jgzyk polski. W tym celu maj4
moZliwoS6 uczestniczenia w platnych kursach jEzyka polskiego w Akademii Pomorskiej,
w pierwszych tygodniach pobytu.
2.2. Studenci Czarnomorskiego Uniwersytetu Narodowego im. Petra Mohyly (Mikolaj6w,
Ukraina) maja prawo do bezplatnego studiowania w Akademii Pomorskiej w Slupsku w ci4gu
I semestru zgodnie ze swoj4 specjalno5ciqoraz z zafriterdzonym planem nauczania.
2.3. Sfudenci, uczestniczqcy w wymianie, musz4 vtykaza(, r6znicp w programie nauczania, kt6ry
obowi4puje w Czamomorskim Uniwersytetem Narodowym im. Petra Mohyly (Mikolaj6w, Ukraina)
w okresie ich pobytu w Akademii Pomorskiej w Slupsku.

3. Odpowiedzialno5d finansowa:
3.1. Realizacja procesu ksztalcenia w Akademii Pomorskiej w Slupsku dla uczestnik6w wymiany
semestralnej (min. I semestr) jest bezplatna. W przypadku przerwania nauki w ci4gu trwaj4cego
semestru, student zobovnqzanyjest do zwrotu AP koszt6w nauczania w wysokoSci 400 EURO.
3.2.KoszIy zwiqzane z ubezpieczeniem, zakwaterowaniem, wyzywieniem oraz koszty transportu
pokrywaj 4 osoby, kt6re uczestnicz4 w wymianie semestralnej .

3.3. Istnieje mo2liwoS6 calkowitego lub czESciowego sfinansowania koszt6w zakwaterowania
student6w wymiany przez Akademig Pomorsk4.w Slupsku za pisemn4 zgod4 rektora AP.
W przypadku przerwania nauki w ci4gu trwaj4cego semestru, student zobowiqzany jest do zwrotu
koszt6w zakwaterowania poniesionych przez AP .

II. Pozostale warunki umowy pozostajqbez zmian.

Akademia Pomorska w Slupsku

(S,lgp,.s-k, PoIska) I +;''
(%i":.',
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Czamomorski Uniwersytet Narodowv
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rropnomopcbKrr M HarlioHarbHrrM yninepcureroM irvr.[.Mo ru.n n
(Mnno;rain, C;ryncrrc)

TA
IrorvropcrKoro aKaAepriero n c.nyncsrcy (c"rryucrno rro;r rqa)

yKJraAeH a 1,02.2017 p.

rlopuouopcrrr'Ifi narliona-nrHnft yninepcurer iu.fl.Morznra (Mzrona1n, yrpaina)
n oco6i Perropa Knuruenxo JIeoHi4 flannonu.r ra florrropcrra arc44erraix n Cnyncrry
(Cnyncrx, flonrqa) n oco6i Pexropa 36iruesa ocaAoscrrofo AoMoBr4Jrvrcb upo ni4nncaHHt
YroAu npo cninnpaqiro.

,{oronipni Cropouu AoMoBJrrrorbcr npo HacryrrHe :

Crarrq I
H a e rt en o H o-n e mod uvu o p o 6 o m a

1.1. O6rrain iH([oprraaqieK) ra AoceiAora Br,rKJra,qaHHr n pea-rrisaqii npoqecy HaBqaHHjr.
1.2. O6nain HayKoBLrMlr Kalpauu AJr{ upoBeAeHH, lexqifi a6o roporKocrpoKoBnx nypcin
npoTrroM oAHofo ceMecTpy.

1.3. O6nain rpyrIaMLI cry4eHrin - lo 4 oci6 i o4un repinHr.rx, Ha uepio4 Ao ABox rr,rxuie.
1.4. BnegenffI y npaKrzny o6uiny oKpeMr,rx cry4eurin Ars niAroroBKr4 Ar,rceprarlii.
I . 5. Cerr,recrpa-nrnuft o6rvriu cryAeHTaMlr.
1.6. Bre4enHt y rpaKrLIKy 3anpomeunr upo(pecopin gna pea-uiraqii srrauHs Kypcy lercqift
nporrfoM 60 rolnn (ua ularuifi ourosi).

Crarrs 2

Hayxoea dinnonicmt

2.1' BusHa'IeHHs reMI,I Mo)ItJII,IBlrx cuinrnrax gocni4Nenr y raJry3rx HayKr,r, qo
craHoBr,rrr,ruyrr. cni.rrrne :arlixanreHH.s.

2.2. Crnopeunr MoxJIlIBocri opranisoByBarr.r perynrpni xon(fepeuqii m cerraiuapii, rqo
craHoBr,rrrrrrayrr cninrHuft inrepec.

2.3. O6uin HayKoBnMr,r in$oprraaqiflMur, B ToMy trr4cJri ny6niraqixrran npo oprauisonani
uayroni [poeKTr,r ra MoxJr]rBicu npuftHrrrs yrracri s Hnx cnoix AocliAuuxin.



2.4. Crnopeunx MoxnvBocri npore4eHur HayKoBoro crrDKyBaHHr BqeHr,rM y r. q.

acuipaurau (Aorropanravr) Ha nepio4 sil I lo 10 rr,ricsrlin, a raKox crnopennr irr
si,{nosiAHux yMoB AJUr Hanex(Horo npoxoA)KeHHr crDKyBaHHr.

Crarrs 3

3azantui nocmaHogu

3.1. BI,rAarru na npoia4 oci6 i rpytr, 3arrpolreur,rx Ha ocHosi laHoi yroAr{, noKpr.rBae

Ha[paBnrroqa cTopoHa

3.2. BraAarxz Ha yrpr4MaHns oci6 i rpyn n rpaini nepe6ynaHHr noKpr4Bae cropoHa, rKa
npraftuae.

3.3. VroAa qopi.rno AorroBHroerbcx po6ounrralr nporpaMaMr,r.

3.4. VroAa cKJraIeHa yrpaihcrrolo ra rroJrbcbKoro MoBaMrr, no 2 upuuipuura Ans KoNHoi e

,{oronipur,Ix CropiH. Vci npurraipurExr,r iAenrr,r.rni.

3.5. VroAa yKJIaIeHa repuiuou ua 5 porin i sa sroAoro ,{oronipurx Cropin uoxe 6yrz
IIpoAoBx(eHa.

Bia irraeni
rlopnonropcbnoro naqiona;rrnoro
Yninepcurery in. II. Moru.im

Bia irraeui

Ilonopcrrcoi arcalervrii n C.iryucrry

IIpoQ.36irn

tlrl", i"e-, pff*a* Zbigniew 0sadowski

r.02.2017


