
Umowa o partnerstwie i wsp6lpracy
pomigdzy

Pa ristwow q W yizszq Szkolq
Wschodnioeuropejsk4 w PrzemySlu

a

Czarnomorskim Uniwersytetem im.
Petra Mohyly w Mikolajowie

..,,tfIY;"*"
Przedmiotem Umowy jest podjgcie wsp6lpracy
w zakresie pracy naukowej, dydaktycznej i
wydawniczej, wymiany student6w i kadry
naukowo-dydaktycznej oraz organizacjr i
uczestnictwa we wsp6lnie organizowanych
konferencjach i sympo zjach.

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.

4. Prowadzenie wsp6lnych temat6w
badawczych w dziedzinre nauk
humanistyc zny ch, spolecznych i dyscyplin
artystycznych.

5. Organizowanie konferencji naukowych i
sympozj6w oraz warsztat6w na tematy
interesuj4ce obie strony.

6. Przygotowywanie do druku i
publikowanie prac naukowych bgd4cych
rezultatem wsp6lnych badari.

7. Wspieranie ksiggozbioru polonistycznego
uczelni w Mikolaiowie oraz
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Posaifl I
llpeguer AoroBopy

AoroBopy e cninnpaqr y Hayxonifi,
Ta nu4annu.rift gixruuocri, o6rr,riny

Ta HayKoBo-ueAaroriqHr.rMr4 :r.arpat\Nr,

ra rrpoBeAeHHr rcou$epenqift ra

2.

a
J.

4.

Porai.n II
Mera AoroBopy

l. OpraHisaqia HayKoBofo craxyBaHHs. rnrr
sraxraAa.ris ra :go6ynauin HayKoBrrx
cryuenin o6ox yHinepcnrerin, rrpoBe.{enHs
o6uiny cTy,{eHTaMr4, rrpoBeAeHHt
cTyAeHTCbKr,rx npaKTLrK Ta cTalKyBaHb;
uayxoni arca.4eNri.{Hi o6ruinra y $opui
ceMecrpoBoro rru piuHoro crax(yBaHHfl rrl
npzfiorray ua po6ory Ha yMoBax, xxi 4irorr y
AaHOMy HaBqaJrbHOrrAy :axnagi ;

o6rraiu iu$oprvraqieio ra HayKoBoro

rireparyporo, a raKox 6i6riorpa$i.rHlrNrra
.qaHr.rMt4 n c$epax, rqo ei4noei4arorr
reuaruqi 4ocri4xenr, lqo peari:yrorscx
upaqienzrauu o6ox HaBlraJrbHr,rx gar<ralis 

;

npoBeAeHH.fl cnimHr.rx HayKoBr.rx AocriAxenr
y c$epi ryuauirapulrx, cycniruuux ra
Mr.rcTeqbKr.rx nucquuis ;

5. opraHisaqir HayKoBlrx rconSepenqifi,
ceuinapin, a raKo)n uaficrep-rracis Ha reMrr,
u1o qixaerxrr o6u4na yninepcurery;

6. nigroroexa Ao ApyKy ra ny6nir<aqia
HayKoBr4x po6ir, uo e pe3ynbraraMvr
cnurbHr4x AocnlA)KeHb;
ni4rpulma ga6egne.reuus dreparyporo
nolouicrutrHoro y Mur<oraeei Ta

yr<paiuicrraqHoro y lkuenllauli,

-

w PrzemySlu.



Artykul III
Zakres umowy

Strony podpisuj4ce Umowg wyruzajq chgi
prowadzenia wsp6lnych badan 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,
5) stosunki migdzynarodowe,
6) architekturE r dziedzictwo kulturowe,
7) jEzykoznawstwo.

Artykul IV
Wsp6lpraca student6w

Szczegolowy zakres wsp6lpracy studenckiej i jej
ukierunkowanie pozostawia sig inicjatywie
student6w obydwu uczelni.
Partnerami wsp6lpracy studenckiej s4 uczelniane
samorzEdy studenckie, kola naukowe, zwiqzkr
sportowe i inne zarejestrowane w obu uczelniach
or ganrzacje studenckie.

Artykul V
Szczeg6lowe zasady wsp6lpracy i jej

finansowania
L Parflstwowa WyLsza Szkola

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

2. Obydwie uczelnie na swoich stronach
internetowych zobowi4zuj4 sig do\qczy(,
link partnerskiej uczelni.

3. Wladze obydwu uczelni celem wypelniania
postanowief niniejszej Umowy deklaruj4
wzajemn4 pomoc i podejmowanie starari o
pozyskanie pozauczelnianych Srodk6w
finansowych od instytucji paristwowych i
samorz4dowych, korzystania z program6w
Unii Europejskiej, migdzynarodowych
fundacj i, oryanizacji i stowarzyszeri.

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

- koszty podr6zy pokrywa strona
svlai

Posair III
Crc;ra4 AoroBopy

Croponu, tqo nilnrcuI,r qefi 4oronip Br4paxarorb
6axanns rpoBoAr4rr4 cnintui nayroni Aoc:riAxenH.s,
a raKox opraui:onyBarri HayKoni r<on(fepeuqii ra
AocriAxenns y ryuauirapuurx, cycnilluux ra
Mr.rcrerlbKrzx cQepax, a caMe:

f. icropii nireparypn ra nireparypo3HaBcrBa;
2. icropii;
3. couionorii;
4. rorironorii;
5. rvrixnapo4uux siAHocnH;
6. apxirexrypr4 Ta Kynbrypnoi crraArrlr.rHr{;

7. MoBo3HaBcrBa.

Posair IV
Cninnpaqn crygenrin

[or<na4ni yMoBr.r cninupaqi cryAenrin ra ix
HanprMoK BlcHaqarorbcg caMI4MH cryAeHTaMu o6ox
HaBqrurbHr4x saxra4in. llapurepavu y c$epi
cry.qeHTcbKoi cninnpaqi e opraHr4 cryAeHrcbKofo
caMoBprAyBaHH.s, nayxoei crtilruoru, cnoprunui
oprani:aqii ra inuri sapeecrponani e o6ox
HaBqaJrbHr.rx 3aKnaAix cryAeHTcbKi opraHiraqii.

Posair V
Yuonu cninnpaqi ra ii {iuancyBaHHq

L Buma Aeplr(aBHa cxignoenpoueftcrrca mKoJra a
flepevruur.ri ra rlopHovropcrrclrfi 4epxanHufi
yninepcurer iueni lerpa Morra.nu y
Mr.rrco"rraeni go6oe's3yrorbcr Ao B3aeMHoro
6 e gxourro enoro o6uin y Bv4a:evu[r KHr.r)KKaMrr ra
iHruoro HayKoBoro lireparyporo, B:zp;aHuMu

fa3eTaMr.r Ta xypHanaMl,r rrrJrrxorr.r nepelaui ix
uiN 6i6nioreKaMr4 HaBlraJrbHr,rx saKraaie.

2. O6ulea yninepcurera Ha ceoix ne6-cafirax
3OoOB'13yroTbC{ poruicruru JI14HK

napTHepcbKoro HaBrrirJrbHoro 3aKnaAy.
3. O6rzlea HaBqilrbHr.rx saKila1u so6on'asyrorrcx

peanisonynatn 4arruir goronip ra AeKnap)'rorb
B3aeMHy AonoMory ra crinnpaqro y nouryKy
pecypcin gnx $inaHcyBaHH.rr cnilrnux npoexrin
nosa HaBrrilnbHofo xapaxTepy ni4 4epxanuux
iucraryuifi, canroSiHaHcyBaHHr, yuacri y
npoeKTax ra flporpaMax enpocoroay,
rvr i xu ap o4uux opran is auiirt a c n i nro n apu crn.

4. O6trriu HayKoBr.rMrr KaApaMr.r vrae ni46yBarrzcb
sriAHo 3arBepAxeHoro [naHy ra Mae
(f iuaucyearucb Ha HacrynHr,rx 3acap;ax:

- Burparu ua npoi3A noKpr{Bae cropoHa,
qo ni4npaure;
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koszty ubezpieczenia medycznego
pokrywa strona wysylaj 4ca,

- koszty zakwaterowania r

wyzywienia pokrywa strona
przyjmuj4ca.

- Wszystkie kwestie dotyczqce
finansowania powinny by6
szczegolowo om6wione w kahdym
konkretnym przypadku i ujgte jako
dodatkowy aneks do Umowy w
corocznym planie roboczym.

Artykul VI
Okres wa2noSci Umowy i postanowienia

kofcowe
Umowa zostala sporzqdzona w jgzyku
polskimiukrairiskimwdw6ch
egzemplarzach (po jednomy dla kuzdej ze
stron). Obie wersje maj4 jednakow4 moc
prawn4.
Strony majE prawo wnosii do Umowy
poprawki, kt6re wchodzq w 2ycie z chwil4
ich uchwalenia przez Senat Paristwowej
Wy2szej Szkoly Wschodnioeuropejskiej w
PrzemySlu oraz Radg Naukow4
Czarnomorskiego Uniwersytetu im. Petra
Mohyty w Mikolajowie.
Umowa nabiera mocy prawnej z dniem jej
podpisania i jest walna pig6 lat. Umowa
mohe byc automatycznie przedluZona pod
warunkiem, 2e nie zostanie zerwana przez
jedn4 ze Stron po zlozeniu pisemnego
oSwiadczenia o zerwaniu umowy z
zachowaniem trzymiesigcznego okresu
wypowiedzenia.

Niniejsza umowa wchodzi w Zycie z chwil4
podpisania przez rektor6w obydwu uczelni.

Burparn Ha MeAlrrrHe crpaxyBaHHfl
noKpr,rBae cropoHa, ruo niAnpaure;
Burparz Ha rrpoxr.rBaHHf, noKpr4Bae

cropona, rqo npnfinae;
Burparu Ha xapqyBaHHr y3roAlryrorbcfl
IOIaTKOBO y KOXHOMy KOHKpeTHOMy

Br{naAKy Ta c rlboro npr{BoAy yKnaAaeTbct

IoAarKoBa yroAa a6o IoAaroK Ao AaHoro
AoroBopy, qo BKa3yeTbcr y AoKnaAHoMy
nlani KoHKperHoi no4opoxi qvr

cTa)KyBaHHt.

Posair VI
Tepnrinu 4iigoronopy

[oronip cKnaAeHo y ,qBox upznripuurax Ha

.rlBox MoBax xoxHprfi uolrcrxifi Ta
yxpaiucsr<ifi (no oIHoMy upurr,ripnnlcy Ins
xoNuoi croporiu). O6ugsa uprEuipHraxa Marorb
oIHaKOBy Cr4ny.

Cropouu Marorb npaBo BHocrzTr{ Ao AoroBopy
rorrpaBKv, sri BXoArrb y cuny 3 MoMeHTy

)xBiuteHH-s Arcageui.rnr.rnr Cenarotr Buuoi
AepxaBHoi mrco.ru cxignoenponeficrrcoi B

Ilurenruurni ra Bveny pa4y 9opnoMopcbKoro
AeplraBHoro yninepcurery ivresi llerpa
Moruru y Mur<onaeni.

[oronip ua6yvae qunnocri eia qacy fioro
ni4rucaunx ra aie BrrpoAoBx( 3-x porin is
uoxrunicrro nponouraqii Ha uacrynHufi
teprrriir, rKrrlo xoAHa is cropiu He 3arBr.rrb npo
6axauusnnflnu is AaHoro AoroBopy.

flanufi. 4oronip ua6ynae .ruHHocri : uoruenry fioro
niAnucanns peKTopaMa ABox By:in.
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Prof. dr hab. Jan Draus
Rektor PWSW w PrzemySlu

(Pexrop BACIII y flileuzruni
llpo$ecop, Ap. -flu lpayc)

Rektor C
Mohyty w Mikolajowie
(Pexrop tlopnonaopcbKoro Aep)KaBHoro
yninepcurery Iueui llerpa Morralu,
KrurraeHxo JI.|I.)
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