
UMOWA
o

wsp6lpracy pomiqgdzy

POTUDNIOWO.WSCHODNIM
INSTYTUTEM NAUKOWYM

(PRzEMYSLI

i

CZARNOMORSKI M UNIWERSYTETEM

NARODOWYM IM. PETRA MOHYTY
(MrKOIAJ6W)

W celu rozwijania wsp6lpracy pomigdzy
Czamomorskim Uniwersytetem Narodowym im.
Petra Mohyty w Mikolajowie i Poludniowo-
Wschodnim Inst5rtutem Naukowym w Przemy6lq
zavtierajq niniejszq Umowg o wsp6lpracy.

$1
Celem niniejszej umowy jest umocnienie i

rozw6j kontakt6w naukowych na zasadach
partnerstwa i uzyskania obop6lnych korzy6ci.

$2
W ramach niniejszej umowy strony

postanawiaj 4 wspiera6 nastgpuj 4ce dzialania:
prowadzenie wsp6lnych badafi w

naukach podstawowych i stosowanych;

wymiane pracownik6w naukowych w
celu prowadzenia badan;

rdzid w {addnarkourych (konfercngiach,

sympozjach), organizow anych przez obie strony;
wymiang wynik6w badari, publikacji i

innych informacji naukowych.

s3
Strony bgd4 wspolpracowai nanzecznauki i

edukacji w duchu integracji europejskiej, & w
szczeg6lnoSci podejm4 inicjatywg w celu
rozszerzenia wsp6lpracy naukowej w ramach
program6w badawczych.

$4
Wyzej wymienione dziednny i formy

wsp6lpracy nie zamykajq mo2liwo5ci
p oszer zania ich zakresu.

$s
Szczeg6lowe programy wspolpracy bgd4

realizowane na podstawie oddzielnych aneks6w
do podpisanej umowy.

yroAA
npo

cnienpa4ro naix

ntBAEHHO-CXIAHl,lM
HAYKOBI4 M I HCTI'ITYTOM

(nEPEMlrUnb)
TA

qoPHoMoPcbKt4M HAqtoHMbH14M
YHIBEPCI,ITETOM IMEHI NETPA MO|UNA

(MhKonAi'Bl

3 uerorc po3Bnrrcy cninnpaqi uix
r{opnorrropcrrnu naqionanbHr{M yHioepcnretou
irrreni llerpa Momru s Muroraesi ra IIisAeHHo-
Cxi.qnuu Hayrconuu lxcrnryrou r fleperrlnnri.

$1
Meron AanoT yroAu e sr{iqHeHur ra

po3BrrroK HayKoBr{x xonrarris Ha ocnosi
npuu4rnin naprHepcrBa ra ggaeMHoi BrrroAr{.

$2
B pauax 4anoi yrogu cropoHrr AoMoBHJrlrcE

cnpnsrn raxsu Airu:
npoBeAeuurc cnirusnx 4ocnigxenr s

$ynaauenranbnr{x ra [puKnaAHrrx npo6nerrr;

o6uiny HayKoBI{MI.r npauinnnxaun s

Merorc npoBeAennr AocliAxesr;
yvacri B HayKoBrD( g'iqAan (xotttppenqin!

crnrnosiyua:r), rqo 6y4rus oprauisoayearu o6ulgi
cTopoHr{;

o6miny peBynbraraMn AocniAxenr,
ny6nixarrimru ra irnnoro HayKoBoro in$opuarrielo.

$3
Cropoun 6yrytr cninnpa{msarn na 6raro

HayKlr ra ocsiTl r ryci enponeftcrxoi
inrerpaqii, oco6nnsa yrara 6yAe npuAineua
po3rnnpeHHro HayKoBo-rexr{iqnoi cnisnpalli e

paMKa( uixHapo4nux AocriAuuqbKux nporpaM.

$4
BnrqesraAani naupruxn cnirnpaqi 6y.ryrr

pearisonaui na oorosi oKpeMHx AoAarxis Ao
niAnucanoi yroAu.

$s
,{emnrni nporpaMn cninnpaui 6y4yrr

peanironaHi na ocnosi oKpeMHx AoAamis Ao
ni4nncanoi yro4n.



$6
Strony zobowi1zttl1 si4 do przestrzegania

praw wlasnoSci intelektualnej zgodnie z
ustawowymi postanowieniami swijego kraju.

$7
1. Ze strony polskiej w realizacji umowy

ucestnicry6 bgd4:

- PoludnioweWschodni Instytut naukowy
w Przrmy5lu reprezentowany przez dyrektora
Instytutu prof. dr. hab. Stanislawa Stgpnia

Ze strony ukrairiskiej w realizacji umowy
uczestniczyi bgd4:

- Ukraiisko-Polski Inst5rtut Naukowy i
Wydzial Nauk politycznych Czarnomorskiego
Uniwersytetu Narodowego im. Piotra Mohyty
reprezentow^ne przez dyrektora Ukrgifsko-
Polskiego Instytutu Naukowego, kierownika
katedry socjologii i politologii prof. dr. hab.
Olgg Morozowq.

2. Do wspolpracy mog4 przyst4pii inne
jednostki naukowe obu instytucji.

$8
Postanowienia koricowe:
l. Zmiany i uzupelnenia mog4 byd

dokonane za zgodq obu stron, wyl4cznie w
formie pisemnej.

2. Umowa o wspolpracy wchodzi w 2ycie
wraz z podpisaniem przez obie sfony
jednobrzrnipych tekst6w w jgzyku ukrainskim i
polskim, Vzy czym obie wersje jgzykowe majq
jednakowq moc.

3. Umowg podpisujg si9 bezterminowo.
4. Umowa mo2e byC ronryiqzana w formie

pisemnego zawiadomnienia z zachowaniem
trzymiesi gcmego okresu wypowiedzeni a

Mikolaj6w-PrzemySl 2021r.

Dyrektor PoludnioweWschodniego InstJrtutu
Naukowego

$6
Croponn eo6oe'rsyrorbcr 3zxuularn npaBa

inrenerryarnHoi snacHocri gri,ryo 3 noJroxenHrMu

3aKoHoAalBcrsa cgoei AepxaBr{.

s7
1. Bia nonscsroi croponr{ r peanisaqii

yroAn ei:ruyrr fracrb:
- IlinAesneCxilsnft Haynonnfi Incrrryr

y Ilepenruuai s oco6i Af,peKTopa hcrnryry
trpoQ. l-pa ra6. CranicJrasa Creunens.

3 yrpaihcrroi cmponn a peanieaqii yroAn
yrracH[KaMu 6ygyu:

- Yryaihcrrollotncud naycud incrrryr
Ta Oary;rrrer noJrirn.rnnx uayx {opno-
Mopcbxoro naqionaJrcnoro yuinepcrrery
iueni llerpa Mornrn n oco6i Af,percroprcf,
Yxpaixcmo-Ilorbcbnoro nayromro incrrryry,
rari4lnarrcu xaQeapn coqionorff m no.nimrorfi
upoQecopa, Aorcropa icropnrnnx rayx Olrrn
Moporonol'.

2. Cninnparlrc Moxyrb po3[orrarr.r ft inmi
nayxoni ni,qpog,qins o6ox garnaAis.

$8
Kinqeei 3ayBarr:
1. 3uinn ra AoAarKr{ Mox(yrb 6yru

gAificneni 3a 3roAorc o6ox cropin B[KrrK)qHo B

nncrlrosifi Soprui.
2. Yro,qa npo cninnpaurc Bqynae B cnJry

3 MoMeHry uiAuncausr o6oua cropoHaMn
ilerrrn mror rexcris yrcpaihcrroro ra [oJrlcbr(oK)
MoBaMr{, trprl qouy o6ugsi lrronni nepcii uarors
oAHaKoBy cr.rJry.

3. Yro,qy niAnucano 6escrporono.
4. Yrola Moxe 6yrn nprnr{HeHa npu

gorpnuanni rpnuicrvnoro nonep€AxyBaJrbnoFo
rcpuiny.

Mrxoaain-Ilepeuruar 2021p.

Percrop {opnonropcbroro nlqionamnoro
yninepcnrery iueni llerpa Mornnn

Byr.58.{eca


