
UMOWA
o

wsp6lpracy pomigdzy

POLITECTtr{IKA LUBELSKA
i

CZARNOMORSKIM PINSTWOWYM
TINTWERSYTETEM IM. PIOTRA MOITYLY

(MTKOLAJOW)

W celu rozwijania wspolpracy pomiEdrv
Czarnomorskim Panstwowym Uniwersytetem im.
Piotra Mohyty w Mikolajowie i Politechnik4
Lubelsk4 w Lublinie, zavmenjq niniejsz4 Umowg o
wsp6lpracy.

$1
Celem niniejszej umowy jest umocnienie

i rozw6j kontakt6w naukowych na zasadach
partnerstwa i uzyskania obop6lnych korzySci.

s2
W ramach niniejszej umowy strony postana-

wiaj4 wspierad nastgpuj4ce dzialana:
prowadzenie wsp6lnych badari w naukach
podstawowych i stosowanych;
wl.miang pracownik6w naukowych w celu
prowadzenia badaft

- udzial w zjazdach naukowych (konferencjach,
sympozj ach), organizowany ch przez obie strony;
wymiang wynik6w badari, publikacji i innych

informacji naukowych.

s3
Strony bgd4 wsp6lpracowai na tzecz nauki

i edukacji w duchu integracji europejskiej,
a w szczeg6lnoSci podejm4 inicjatywg w celu
rozszerzeria wsp6lpracy naukowo-technicznej
w ramach program6w badawczych.

s4
Wyzej wymienione dnedzny i formy

wspolpracy nie zamykaj4 moZliwoSci poszerzania
ich zakresu.

$s
Szczeg6lowe programy wsp6lpracy bEdq

realizowane na podstawie oddzielnych aneks6w
do podpisanej umowy.
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3 Merolo po3BE:rKy cninnpaui rr,riN

9opuorraopcbKr4M ,{epxannuu Vnieepcurerou
ina. Ilerpa Morruu (Mraxonar'n) ra flonirexniroro
JLo6nincrroro e Jlro6riui yrna,qaJorb rrro yroAy
npo cuirnparqo.

$1
Meroro ,qanoi yroAlr e sMirIHeHHr ra

po3Br{ToK Ha)moBr{x ronrarris Ha ocnosi
upr,rnqunir naprr{epcrB€t ra esaervrHoi Brrro4r4.

$2
B paurax .uanoi yroArr cropoHr.r AoMoBrrnlrcr

clprr{Trr raKprM ai-nr,r:

- npoBeAennro cninrnax AocniAx(eub 3 $y"au-
Mel{TaJrbrrr{x ra rrpr{KJla,Frrx upo6nerra;

- o6rvriny HayroBlrMr.r npaqinnrmaurr 3 Meroro
rrpoBeAerrrrfl ,4ocri.4renr ;

- yracri B rrayroBr'rx sl'3aax (ron$epeuqirx,
orunosiyrrrax), sri 6yayrr oprauisonyrarn
o6rpi cropoHrr;

- o6rvriny pe3yn6TaraMr4 AocniAxenr, uy6ri-
rcaqimrn ra inruoro HayKoBoro in$opnrauien.

$3
Croponu 6ylyrr cnirnpaqroB:rrr Ha 6naro

Hayrrr ra ocsirr n ayci enponeficrroi inrerpaqii,
oco6rnma yBara 6y4e npn4inena po3rrrlrpeHHro

HayxoBo-Texniwroi cninnpaui B pnMKrx uixna-
poAHrrx Aocni,qnaqbKr.rx [po{paM.

Burqesra,qagi
HE BI{KJIIOqAIOTb

o6crry.

$4
HarrprMKrr ra Sopuu cuienpaui
Lroxrulnocri po3rrrlrpeHrur ix

ss
,{eranrni rporpaMr{ cninnpaui 6ygyrb

peani:onarri na ocnoei oKpeMr{x AoAarris Ao
uiAuncanoi y.op,.



Strony zobowqngulfu ur przestrzegania praw
wlasnoSci intelektualnej zgodnie z ustawowymri
postanowieniami swoj ego krajo.

$7
l.Ze strony polskiej w realizacji umowy

tczestnicza6 bgd4:

- Wydzial Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej reprezentowtny pnzez
prof. dr hab. in2. Waldemara W6jcika

Ze strony ukraifskiej w realizacji umowy
uczestriczyt bEdq:

- Wydzial Informatyki Czarnomorskiego
Parftstwowego Uniwersytetu im. Piotra Mohyty
reprezentowany pr;r,ez dziekana doc. dr
Oleksandra P. Go2ego.

2. Do wsp6lpracy mog? przyst4pit, inne
jednostki naukowo-dydaktyczne obu uczelni.

s8
Po stanowienia koricowe :

l. Zmiarry i uzupelnienia mog4 by6 dokonane
zazgod7 obu stron, wyl1cznre w formie pisemnej.

2.Umowa o wsp6lpracy wchodzi w Zycie wraz
z podpisaniem przez obie strony jednobrzmi4cych
tekst6w w jEzyku ukraifskim i polskim, pruy crq
obie wersje jgrykowe maj4 jednakow4 moc.

3.Umowg podpisuje sig bezterminowo.
4.Umowa mohe byi rozw'rqzana w formie

pisemnego zawiadomienia z zachowaniem
trzymiesigc zlircgo okresu wypowiedzenia.

s6
Cropoua so6on'xs5norucr 3txtrqarrr rrpttBa

inrererryamnoi snacHocri sri,ryo 3 noJro)KeH-

rurMrr 3aKoHoA{lBcrBa csoei Aep)KaBrr.

$7
1. 3 nonrcrnoi croponlr B pearrisaqii yroAr

fracurrKnruu 6y4yrr:

- Oarcy.rrrer ererrporexnircn ra inQoprvra-
Trrrr Jfto6;rincrrcoi lfo.rrirexnixu, rpeAcra-
r.rrenufi npoQecopou A.T:H. Ba.lrrgenrapou
Byftqircom.
3 yrparncrroi croponr,r n peanisaqii yroara

fracurrKilMu 6ynyrr:

- @arcy.lrrrer KouutrorepHtrx HayI{
9opnonropcKoro AepxaBrroro yninepcnrery
iu. Ilerpa Moruru, [peAcraBJrennfi AeKaHoM,
AoqeHToM, K.T:rr. O.[. Ioxuru

2. Cninnparlro Mo)Kyr6 po3roqarr,r HayKoBo-

nasqaJrui ni,aposairm o6ox saxna"qie.

$8
Inmi sayeaxeHrnr:
1. 3Ir,rinr,r ra AoAarKr.r Moxq/Tb 6yru a4ificneni

3a 3roAolo o6ox cropin suKJtroqHo s nucrNroeifi
rloprrai.

2. Yrola upo cuinupa{ro Bcryfla€ B cr.ilry
3 MoMeHry uiprcauur o6oua croporraMr{
i,qenrNqrnx rexcrie yEraincrroro ra rroJrbcbKoro

MoButMr{, rrpu rroMy o6uani uonni nepcii M€uorb

oAHaKOBy Cr.rJry.

3. Yroay niAnucano 6escrporono.
4. YroAa MolKe 6yu rprrruena rrpr

AorprrManrri rpmaicrwrom [olepeA)rcyBiurbuoro
reprvriuy.

20ll r. Mnxo;raib - Jfto6.rrin 20ll p.

Percrop rlepnorvropcKoro .[epxannoro
Yninepcnrery iu. Ilerpa Morn rrn
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