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Przedmiotem Umowy jest podjgcie wsp6lpracy
w zakresie pracy naukowej, dydaktycznej i
wydawniczej, wymiany student6w i kadry
naukowo-dydaktycznej oraz organizacji i
uczestnictwa we wsp6lnie organizowanych
konferencj ach i sympo zjach.
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Artykul II
Cele umowy

Organizowanie staz6w naukowych i
jgzykowych dla wykladowc6w oraz
doktorant6w obu uczelni, prowadzenie
wymiany student6w celem odbywania
praktyk studenckich i jgzykowych.
Wymiana nauczycieli akademickich w
formie ich zatrudniania na okres semestru
lub roku akademickiego na warunkach
obowi4zuj4cych na danej uczelni.
Wymiana informacji i literatury naukowej
oraz danych bibliograficznych w
dziedzinach odpowiadaj4cych tematyce
badawczej realizowanej przez
pracownik6w obu uczelni.
Prowadzenie wsp6lnych
badawczych w dziedzinie nauk
humanistyc zny ch, spolecznych i dyscyplin
artystycznych.
Organizowanie konferencji naukowych i
sympozj6w oraz warsztat6w na tematy
interesuj4ce obie strony.
Przygotowywanie do druku i
publikowanie prac naukowych bgd4cych
rezultatem wsp6lnych badah.

7. Wspieranie ksiggozbioru polonistycznego

Porair I
Ilpegrvrer AoroBopy

AoroBopy e cninupaqx y Hayxonifi,
Ta eraAanHu.rift Aisruuocri, o6uiuy
Ta HayKoBo-neAaroriqHuMr4 KanpaMr,r,

ra rrpoBeAeHHr xou$epenqift ra

flpeguerou
lreroAuqnift
CTyAeHTaMLI

oprauisaqix
ceuinapin.

2.2.

J.

4.

w Mikolajowie oraz
w PrzemvSlu.

Posaifl II
Mera AoroBopy

1. Oprauisaqix HayKoBofo craxyBaHHfl. rnfl
nuxraraqie ra s4o6ynauin HayKoBr.rx

cryneHie o6ox yuinepcurerin, rrpoBe.qenHt
o6rraiuy cTyAeHTaMr{, [poBeAeHHs
cTyAeHTCbKrrx [paKTr,rK Ta cTax{yBaHb;
nayroni axageuivui o6minu y Sopnai
ceMecrpoBoro qra piuuoro crax{yBaHHs. qvr

upufiolay na po6ory Ha yMoBax, mi 4irorr y
AaHOMy HaBqrrJrbHortay saxnali;
o6uiu iu$opnaaqiero ra HayKoBoro

:rireparyporo, a raKox 6i6niorpa$iqnulru
AaHraMr{ n c$epax, ulo ni4noei4arorr
reuarnqi 4ocri4xeur, tqo peari:yromcx
upaqinnnxarrrN o6ox HaBqaJrbHr{x saKnaAin ;

rrpoBeAeHHs cninurux HayKoBr.{x rocriANesr
y c$epi ryuauirapnux, cycuilrnux ra
Mr4crerlbKr,rx AucuunliH ;

5. opraHi:aqix HayKoBr4x rcoH$epeuqifi,
ceuiuapin, a raKox lraftcrep-xracin na reMr4,

uo qixaer.f,rr o6uAsa yuinepcurery;
6. ni4roronxa Ao ApyKy ra ny6rixauir

HayKoBr{x po6ir, Iqo e pe3ynbraraMv
cnimuux Aocri.uxenr;

7. ni4rpul,ma sa6egneqeHHs lireparyporo
nononicrurrHoro y M[xoraeei Ta

yxpaiuicrzqHoro y lhuenauruni.

temat6w

uczelni
ukraini



Arfykul III
Zakres umowy

Strony podpisuj4ce Umowg wyra?ajq chg6
prowadzenia wsp6lnych badari naukowych,
organizacji konferencji i sympozj6w
obejmuj4cych dyscypliny humanistyczne,
spoleczne i artystyczne, a w szczeg6lnoSci:

1 ) historig literatury i literaturoznawstwo,
2) historig,
3) socjologig,
4) politologig,

Po:ain III
Cn;raA AoroBopy

Croponu, ruo niAnncanrz uefi goronip Br4paxarorb
6axaus.s [poBoArzrr4 cninrHi uayrconi locri4Nennr,
a raKox opranisonyBarr4 HayKoni r<ou(fepenqii ra
Aoc:riANeHHs y ryuaHirapuzx, cycnillullx ra
Mr{crerlbKr.rx c$epax, a caMe:

f . icropii nireparypra ra lireparypo3HaBcrBa;
2. icropii;
3. coqionorii;
4. uoliro.norii;
5. uiNuapo4nux ni4HocuH;
6. apxirer<rypr4 Ta Kynbrypnoi crraArr{rrHr.r;
7. MoBo3HaBcrBa.

Posair IV
Cninnpaqn crygenrin

[or.na4ni yMoBr.r cuinnpaqi cryAenrie ra ix
Halrpf, M oK Br.r3HarraroTbct caMr,IMr.r cTyAeHTaun o 6 ox
HaBqaJrbHr4x :ar;ra4in. flaprnepaun y c$epi
cryleHrcbKoi cninnpaqi e oprallr cry.4eHTcbKoro
caMoBprAyBaHH.s, uayxoni cnilrnoru, cnoprranHi
opranisaqii ra iuuri sapeecrponaHi e o6ox
HaBrranbHr.rx 3aKnaAax cryleHTcbKi oprauisaqii.

Porair V
YMoeu cninnpaqi ra ii SiHancyBaHHs

1 Buura Aep)KaBHa cxignoeeponeficnna runoJra a
Ilepeuuuui ra rlopHonropcrrcufi gepxanuufi
yuinepcurer iueni llerpa Moru,ru y
Mlrrco.taeni go6on's3yrorbcr Io B3aeMHoro
6es ronnonuoro o 6uiu y BkrilannMrr KHr4xKaMr{ Ta
isuroro HayKoBoro lireparyporo, BvLaHuMu
ra3eraMr.r ra )KypHanaMrl rrrJrflxoM flepeAa.ri ix
naiN 6i6.nioreKaMr.r HaBrraJrbHr4x :axla4in.

2. O6ulna yuinepcurera Ha csoix ne6-caftrax
3OoOB'13yroTbc{ po3MlCTr4Tr4 III4HK
napTHepcbKoro HaBrlanbHofo 3aKna.qy.

3. O6zlna HaBqarbHr4x 3aKnaAr.r go6oe'ssyrorrcg
peali:onynaru 1a:auft 4oronip ra leKnapyrorb
B3aeMHy AonoMory ra cninupaqro y [orxyKy
pecypcin 4nx QinancyBaHH{ cnilrnux npoexrin
no3a HaBqiurbHoro xapaKTepy ai4 4epxanuzx
incrraryqifi, cauo(fiHaHcyBaHHr, y.racri y
npoeKTax Ta rrporpaMax enpocoro:y,
lriNuapo4Hux oprauis aryiil ra cninronapucrn.

4. O6uin HayKoBr{Mr4 KaApaMr,r nrae ri46yBarr4cb
sriAHo 3arBepAxeHoro rrnaHy ra Mae

$iuancynar vab Ha HacryrrHr4x 3acaraxi
- Burparn na npois.{ noKpr4Bae cropoHa,

ulo BlAilpaBn.se;
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stosunki migdzynarodowe,
architektur E i dziedzictwo kulturowe,
jgzykoznawstwo.

Artykul IV
Wsp6lpraca student6w

Szczeg6lowy zakres wsp6lpracy studenckiej i jej
ukierunkowanie pozostawia sig inicjatywie
student6w obydwu uczelni.
Partnerami wsp6lpracy studenckiej s4 uczelniane
samorz4dy studenckie, kola naukowe, zwi1zki
sportowe i inne zarejestrowane w obu uczelniach
organizacj e studenckie.

Artykul V
Szczeg6lowe zasady wsp6lpracy i jej

finansowania
l. Par[stwowa Wyilsza Szkola

Wschodnioeuropejska w PrzemySlu oraz
Czarnomorski Uniwersytet im. petra
Mohyty w Mikolajowie zobowi1zt1E sig do
wzaJemneJ bezplatnej wymiany
wydawanych ksi4zek i innych publikacji
naukowych, czasopism i informator6w,
poprzez przeslanie ich do zasob6w bibliotek
uczelnianych.

2. Obydwie uczelnie na swoich stronach
internetowych zobowrEzuj4 sig do\yczyc
link partnerskiej uczelni.

3. Wladze obydwu uczelni celem wypelniania
postanowieri niniejszej Umowy deklaruj4
wzajemnE pomoc i podejmowanie starafl o
pozyskanie pozauczelnianych Srodk6w
finansowych od instytucji pafstwowych i
samorz4dowych, korzystania z program6w
Unii Europejskiej, migdzynarodowych
fundacj i, or ganizacjr i stowarzyszefi

4. Wymiana pracownik6w naukowych,
zgodnie z corocznym planem, bgdzie oparta
na nastgpuj 4cych zasadach:

- koszty podro?y pokrywa strona
lai
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koszty vbezpieczenia medycznego
pokrywa strona wysylaj 4ca,

- koszty zakwaterowania I

wyzywienia pokrYwa strona
przyjmuj4ca.

- Wszystkie kwestie doIYcz4ce

finansowania powinny bYd

szczeg6lowo om6wione w kazdYm

konkretnym przypadku i ujgte jako
dodatkowy aneks do UmowY w
corocznym planie roboczYm.

Artykul VI
Okres wainoSci Umowy i postanowienia

kofcowe
Umowa zostala sporzEdzona w jgzyku
polskimiukrairiskimwdw6ch
egzemplarzach (po jednomy dla kuhdej ze

stron). Obie wersje maj4 jednakow4 moc
prawn4.
Strony maiq prawo wnosi6 do UmowY
poprawki, kt6re wchodzq w Zycie z chwil4
ich uchwalenia przez Senat Paristwowej
Wyiszej Szkoty Wschodnioeuropejskiej w
PrzemySlu oraz Radg Naukow4
Czarnomorskiego Uniwersytetu im. Petra
Mohyty w Mikolajowie.

3. Umowa nabiera mocy prawnej z dniem jej
podpisania i jest wuLna pigi lat. Umowa
mohe byc automatycznie przedluZona pod

warunkiem, 2e nie zostanie zerwana przez
jedn4 ze Stron po zLoleniu pisemnego

oSwiadczenia o zerwaniu umowy z
zachowaniem trzymiesigczrLego okresu
wypowiedzenia.

Niniejsza umowa wchodzi w Zycie z chwil4
jej podpisaniaprzez rektor6w obydwu uczelni.

Burparu Ha MeAurrHe crPaxYBaHHt

noKpr,IBae cropoHa, uto ei4npannre;
Burparu Ha npoxI,IBaHHt rIoKpI'IBae

cropoHa, qo npufiuae;
Brarparu Ha xapqyBaHHs y3roAxylorbcq

AOAaTKOBO y KOXHOMy KOHKpeTHOMy

BlrrraAKy ra c Ilboro [pI{BoAy yKnaAaeTbct

Ao.4arKoBa yroAa a6o AoAaroK Ao AaHoro

AOrOBOpy, UIO BKa3yerbcs y AoKnaAHoMy
urani KoHKperHoi no4oPoNi qu

cTaxyBaHHt.

Porai;r VI
TepnriHIl gii qoronoPY

loroeip cKrIaAeHo y ABox npuruipnznax Ha

.rlBox MoBax xoxnHfi nolrcnrifi Ta

yr<paiucrxifi (.to oAHoMy npnvlipnuxy nrrfl
xoNnoi cropouz). O6zma npnl,ripnlrrca Malorb

oAHaKOBy CI{ny.

Cropouu Malorb npaBo BHocI{TI,I Ao AoroBopy
rronpaBKll, sxi BXoAtrb y cvny 3 MoMeHTy

yxBaJIeHHfl Arcageui.rHnn Cenarou Buutoi
AepxaBHoi rurcolra cxfinoenpoueftcrr<oi B

Ilmeprururi ra Bveuy pagy rlopHoMopcbnoro

Aepx(aBnoro yninepczrery ivreni llerpa
Moru.nu y Mnrolaeni.
,{oronip ua6ynae quunocri nia tlacy fioro
uiAnucanHg ra Aie BrIpoAoBX 3-x porie ig

rtloNlunicrro npononraqii Ha uacr:yuuuft
replrin, flKIrIo xoAHa is cropiH He 3aJIBI{TI npo

6axanus,suftTv is Aauoro AoroBopy.

flauuit 4oronip ua6yeae '{uHHocri s rraorteury fioro
niAnucannt peKropaMlr ABox By:in.
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PrzemySl, dn. 18 maja20l2r.
flepervruurnr, I8 rpaeHt 2012p.
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Prof. dr hab. Jan Draus
Rektor PWSW w PrzemySlu

(Per<rop BACIII y llurerrauruni
llpo$ecop, Ap. fln Apayc)

Mikolajow, d

Mimorain,

Prof. Leoni
Rektor Czamd niwersytetu im. Petra

Mohyty w Mikolajowre
(Perrop 9opHouopcbKofo AeplxaBHoro
yninepcrarery Irr,reui llerpa Moruln, npo(fecop
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