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I nupiurunra 3aKJrrotII,ITrI ABocropoHsro YroAy,
i Meroro sroi e cuinnpaq.r B HanpsMKy nayxonoi,
J.
: HaBtrilJrbHol, KynbrypHol ra opf aHl3aIIlI4HOl

, ,uisnrnocri

postanawiaj 4 zav,nze| Umowg, kt6rej celem j est

wsp6lpraca w kierunku naukowej, edukacyjnej,
kulturalnej i or ganizacyjnej dzialalno Sci

.{eranrui SopuIE cninnpaqi uix Anoua
HaBqiurbHraMLI 3aKJIaAaMn nonuuni 6yru
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Croponu uiei Yroaz sAiftcgrorom
cninpo6irul{IlTBo B HacryrlHux raJly3.xx:

ga6egneqenss lro6inrsocri cry4enrin ta
e[xuaAa.rin;
BeAeHHs cuinrHoi ,qocnixnoi po6orz i/a6o

.4uAalcruqHoi;
cninrue [poBeAeHH.u HayKoBo-
npaKT[qHI{X Ta HayKoBo-MeTOAI{qHI{x
roHQepenqifi;
fracrb y €nponeftcbKl{x rporpaMtx Ha

laprHepcbKl{x 3acaAax;

BlIAaBHlIIIrno ni4pyruuxin, noci6nrris ra
inruoi HaBrIaJIbHoi fi uayxono-MeroAu'ruoi
nireparypu;
cTaxyBaHHt BI{KIaAaqlB ;

I

Dokladne formy wsp6lpracy migdzy
uczelniami bgd4 okreSlone oddzielnymi
ooo1Sm1"99l-9j uA9T{:
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Umawiaj4ce sig Strony Umowy bgd4

wsp6lpracowa6 w zakresie:
zabezpieczenie mobilnoSci student6w i
wykladowc6w;
prowadzenie wsp6lnej pracy badawczej
illub dydaktycznej;
wsp6lne przeprowadzenie naukowo -
praktycznych i naukowo - metodyc znych
konferencji;
uczestnictwo w Europej skich programach

na partnerskich zasadach;

wydawnictwo podrgcznik6w,
przewodnik6w i innej edukacyjnej i
naukowo - metodycznej literaturY;
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stazy wykladowc6w;
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o 6rrain no ci6nuravu, rrrl cbM oBr.run po 6 orairar.t

ra iurunrrru ny6niraqixrr,ru ;

o6uin AocsiAor,r n opraniraqii,e{aarfl.rtlgofo
lpoqecy Ta HaBqaJrbHlIMlI nJraHaMu

noAi6nrx c$ep ocniru;
o6rrain cryAeHTurMu (npartnrur cry4enrir,
HayroBo-uparruvni ronQepenqift ),
Br.rKoHaHHrr cninrnux,uocdAnuqrr<rnx
npoemin;
cyruicHe BlrKoplrcraHnx na6oparopift ;

pospo6ra, oprauisaqix ra gAifturenns

rporpaM noAniftsux grlunouin,
opranisaqix ra uponeAeHutr MoBHTIX

rurin;
cyuiura opraniraqir ra rrpoBeAeHHs
KynbrypHrrx gax.ra4is.

*ymi*y poarg"^ito*, rtrypio*
edukacyjnych i innych publikacji;
wymiany doSwiadczef w organizacji
procesu dydaktycznego i program6w
studi6w o podobnych specj alnoSciach;

wymiany student6w (praktyki, studenckie,
konferencje naukowe etc.);
r e alizacji wsp6 lnych proj ekt6w
badawczych;
wsp6lne ugcie laboratori6w;
opracowanie, or garizacj g i realizacj g

program6w o podw6jnego dyplomowania;
organizacja i przeprowadzenie mownych
szk6l;
wsp 6 lna or ganizacj a i przeprow adzenie

kulturalnych przedsi gwzig6.
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,{nx uarcnuansnoi e(f errunuocri raroro
cninpo6irrrrrlrBa o6u,qni Cropouu VToALI

uoerHni po3Br.rBaru nci rpaauuiftni (foprvru, a

caMe: opranisaqix ceuinapiB, HayKoBlIx
ronQepenqift , nucranoK 3 3anpomerruJrM

sarliraBneHr,rx opranisarlifi i rounauift . Cropouu
cninnpaurororu is cy6 -' " rranrN ro crr oAaproBaHn.fi ,

opriHaiv{u Aep-)KaBHoro yrpaBlffi Y tu
MlCrleBHMr,r OpfaHaMlr Bila4kr B cBolx Kpamax 3

rrreroro peanisauii po6ir gii,qno qiei VroALI.

Cropoun so6on'xsyrorbcr Aorpr{Mysarllcb )nuoB,
tros't3aHHx 3 nolllupeHrinvr orpururanrx

...1
p$ynbTaTlB- AocJIlA?KeHb BIAnOB1AHO AO AaHOI
Yro.{u : HayKoBo-Texni.nri pe3ynbrarr.r,
inQoprtaaqix, zniru, AocBlA, 3HaHH.f, i t.9., mi
Br,r3Haqarorbc . frR non$igenqiftni. Ily6nixarlii ra
inmi (popur{ romr4peH}ur pe3ynbrarin nayrconux

AocriANesb Mo)Kyrb 6yru uoruupeni nicm
ssaelaHoi n[csMosoi 3roAr{ o6ox Ctopin.
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Pesynrraru AocriAxenb ra AoKyMenrarli.s
Molryrb 6yrr,r nuropncrani Anr rrareHTin i uoy-
xay (nignoeiAHo Ao Br.rMor,qificrrx y.qaHifi
rpaiui) i uepegani rr,rix CropoHaMr,r 3a oKpeMI4Mr.

yroAaMr.r.
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W celu osi4gnigcia maksymalnej efektywnoSci
wsp6lpracy Strony bgd4 rozwijai wszystkie
tradycyjne formy, l1cznte z organizacj4
seminari6w, konferencj i naukowych, wystaw
z zapr o szeniem zaintere s owanych or ganizacji i
firm. Strony bgd4 wsp6lpracowa6 z podmiotami
gospodarczymi, administracj 4 rzqdow1 i
samorz4dem terytorialnym w swoich paristwach
w celu realizacji prac objgty.ch kontraktami.
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dokumentacj i, doiwiadc 2ru6, wiedzy itp., o
kt6rych ustalono, Zemaj4one poufny charakter.
Publikacj e oruz iwre formy upowszechniania
wynik6w badan mog4 by6 rozpowszechniane za

obop6ln4 pisemn4 zgod1 Stron.
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I Wyniki badan oraz dokumentacja naukowo-
techniczna mogQ by6 objgte ewentualnymi
patentami i know-how (stosownie do wymog6w
obowi4zuj4cych w danym panstwie) i
przekazywane migdzy sob4 na podstawie
odrgbnych ustaleri.
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Pauxoni pimenux Aanoi YroAu Marorb
ni4rpurrfi xapaKrep, ro6ro Koxeu ni4pos4in
roxHoi ai Cropin Moxe yruIaAarll AoAarxosi
yroAlr y nurnx4i nporoxorin (4o4arxin), rri e

neeig'eunoro qacrlrHoro qiei Yro,qv i sugua'Iaru

$opuz i cQepu cninnpaqi opranisaqiftnnx
ui,{posainis o6ox HaBqzuIbHLrx garuaAin.

Ramowe postanowienia niniejszej Umowy maj4
charakter otwarty, tj. kuhda z jednostek
or ganizacyjnych Stron mohe zawier aC

szczegSLowe umowy w postaci protokol6w
(aneks6w). Stanowi6 one bgd4 integraln4 czg(i6

niniejszej Umowy i detalizowad formy i zakres

wsp6lpracy j ednostek or ganizacyjnych obu
zaHad6w edukacyjnych.
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l. Vroaa uiAnucaua Ha HeBlcHaqeruEft uepio4
qacy, BcTy[ae B cLIJIy rloqplHarottrl3 AarLr
niAnucanHs o6or\aa cropoHaMll.
2. Koxna Cropoua Mae rlpaBo niANtosurrcs niA
YroAI,t 3a yluoBrr Ha,ucI,IJIaHHt tlllcbMoBofo
noniAouregnt 3a rpu uicxqi.
3. Vroaa Moxe 6yru suineHa niAnosiAHlIMtI

AoAarKaMr,r 3a B3aeMHoIo 3roAolo o6ox Cropin.

w formie pisemnej.
:"**^"--

1 . Umowa zostaLa zawarta na czas nieokreSlony
zmoc1prawn4 od dnia podpisania przez obie
strony.
2.Kazdej ze Stron przysluguje prawo
odst4pienia od Umowy, przy czry obowipuje
forma pisemna i trzymiesigczrry okres
wypowiedzenia.
3. Zaporczumieniem Stron Umowa moirebyl
modyfikowana sto sownymi aneksami
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Ur Yroaa 6yra nuroHamas2-x oAHaKoBTIX

npuuipnurax: uo 2 npnripru,IKrl IroJrbcbKolo ra
yrpaihcxoro MoBoIo (no ognouy Nrfi xoxHoi si
Cropin), sri rdarorr y rcpI,IAI{rIHy CI,Iny

IIeqaTKa

Niniej sza Umowa sporz4dzona zosta\a w dw6ch
j ednobrzmi4cych e gzemplarzach,
po dwa w jgzyku polskim i ukrairiskim (dla
kuzdej ze stronpoj ym jgzyku) i
ma jednakow4 z
umawiaj4c

Czarn ersytet

WyLsza Szkola w Bydgoszcry
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