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O wsp6lpracy miqdzy

wv itsz4szKor,A cosPoDARKr
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I
CZARNOMORSKIM PANSTWOWYM

UNIWERSYTETEM IM. PIOTRA MOHYT,Y
(MIKOLAJOW, UKRAINA)

Czarnomorski Paristwowy Uniwersytet im.
Piotra Mohyly w Mikolajowie (Ukraina) i Wylsza
Szkola Gospodarki w Bydgoszczy (polska)
zawierajqniniej sz4 UmowQ o wsp6lpracy.

$1
Celem niniejszej umowy jest umocnienie i rozwbj
kontakt6w naukowych na zasadach partnerstwa i
uzyskania obop6lnej korzySci.

yfonA
llpo cnianpauro rvriN

BI,IUOIO IIIKOJIOIO EKOHOMIKpI
e trr. EIIAIOI{ (PECTIyEJIIKA IOJIbIIIA

I
qOPHOMO P C bKI,IM NEP}ITABHI,IM
YHIBEPCI,ITETOM IMEHI TIETPA

MOrI{JIII (u. MpIKOIAIB, yKPAIHA)

3 ueroro po3BrzrKy cninnpaqi nriN
9opHoruopcbKr.rM [epxanHurra VHinepczrerona
irr,reni llerpa Morralu (na. Mzrcolai'n, Yrpailla) ra
Buqoro mKoJroro eronolrirra B M. EzAroru
(Pecuy6nixa llonrrqa) yKJraAarorb rlro yroAy rrpo
cnienpaqro.

$1
Meroro Aauoi lro.qpr e grraiqses*s. Ta po3Brrror
HayroBr4x'ra ocsirsHcrKr4x xoHralcrie Ha ocHoei
npunqrznie laprHepcrBa ra B3aeMHoi nuro4ra.

$2
B paMKax Aauoi yroAr{ cropoHr.r AoMoBprJrr4cb
cnpkrfrTlr raKr{M li.su :

- rrpoBeAeunro cninrnux gocliAxeHb g fiynaa-
MeHTanbHHX Ta npr.rKJraAHr,rx npO6leu;

- o6uiny HayKoBr.rMr{ npaqinnuraMr4 3 Meroro
gAifi cnenns 4ocni4xenr;

- yracri B HayKoBr4x s"lsAax (xonsepeHqixx,
cuunoeiynrax), sxi 6ynytt opranisonynaru
o6upi cropoHr4;

- o6rvriuy pe3ynbraraMa 4ocligxteHr, uy6ni-
raqisr,rn ra iHlroro HayKoBoro iusopnaaqiero;

- cninruifi ui4roronqi cry4enrin y paMKax
ara4euivuoro o6nriHy 3 orpprMaHHrM
rroJrbcEKoro i I'xpaincE Koro 4uuolrin.

$3
CropoHz 6yayrr cninnpaqrcBarr4 Ha 6laro HayKr4

Ta ocnirr.r n gyci eeponefictrcoi iurerpaqii,
oco6rr,rna yBara 6y4e upu4ileira po3rrrlrpeHHro
HayroBo-Texui.{Hoi cnienpaqi B paMKax
uiNHapognux AocliAnr.rubKr4x rrporpaM.

$4
BarqesranaHi uanprlrxz ra Soprrau cnintpaqi ne
Br.rKJrroqaroTb MoxJrr.rBo cri pos[rzpeHHs ix o6cxry.

$5
[era-rrrni rporpaMr4 cnienpaqi 6y4yrr
peani:oeaHi ira ocnoei oKpeMr.rx AoAarKie Ao
niAnr'rcanoi yroAr4.

$2
W ramach niniejszej umowy strony
wspierad nastEpuj 4ce dzialarua;
- prowadzenie wsp6lnych badan

podstawowych i stosowanych;

postanawiaj4

w naukach

- wymianE pracownik6w naukotvych w celu
prowadzeniabadaf;

- udziaN w zjazdach naukowych (konferencjach,
sympozjach), organizowany ch przez obie strony;

- wymiang wynik6w badah, publikacji i innych
informacji naukowych;

- wsp6lne szkolenie student6w w ramach wymiany
akademickiej zakonczone otrzymaniem polskich
i ukrairiskich dyplom6w.

$3
Strony bEdq wsp6lpracowad na rzeaz nauki i
edukacji w duchu integracji europejskiej, a w
szczeg6lnoSci podejm4 inicjatywp w celu
rozszerzenia wsp6lpracy naukowo-technicznej w
ramach pro gram6w b adaw czy ch.

$4
Wyhej wymienione dziedziny i formy wsp6lpracy
nie zamykaj q moZliwoS ci p o szenania ich zakresu.

$5
Szczegolowe programy wsp6lpracy bpd4

realizowane na podstawie oddzielnych aneks6w
do podpisanej umowy.



$6
Strony zobowiryuj4 sig do przestrzegaria praw

wlasnoSci intelektualnej zgodnie z ustawowymi
postanowieniami swoj ego kraju.

$7
Ze strony polskiej w realizacji umowy uczestniczy1

bedzu

zWyZszej Szkoly Gospodarki w Bydgoszazy
Wydzial Ekonomii,
biznesu miEzynarodowego,
turystyki mipzynarodowej,
socjologii.

Ze strony ukrairiskiej w realizacji umowy
uczestniczyd bqdzu

z Czamomorskiego Paristwowego Uniwersytetu
imeni Piotra Mohyly:

W y dzial Nauk Politycznych,
WydziaN Socjologii,
Wydzial Ekonomii.

Do wsp6lpracy mogq przystqpii inne jednostki
nauko wo - d y dakty czne in stytuc ij .

$8
Postanowienia koricowe:
l. Zmiany i uzupelnienia mog4 by6 dokonane za

zgod4obu stron, wylqcznte w formie pisemnej.
2.Umowa o wsp6lpracy wchodzi w Zycie v,lraz z

podpisaniem ptzez obie strony jednobrzmi4cych
tekst6w w jgzyku ukrairiskim i polskim, przy azym
obie wersje j Ezykowe maj 4 j ednakowe moc.

3. Umowa podpisana bezterminowo.
4.Umowa mole by6 rozwiqzana w formie

pisemnego zawiadomienia z zachowaniem
trzymiesigc znego okresu wypowiedzenia.

$6
Cropoua so6on'xsyromcx 3axuuarr.r [paBa

iurerexryanrHoi nlacnocri griffro 3 rroJro)KeHHrMr{
3aKoHoAaBcrea csoix AepxaB.

$7
3 uonrcsroi croponu n peanisaqii yro4n

) racHrrKilMrE 6y4yrr:
s Brlrqoi rrrKoJrr,r exosouirra e \a. EraArorq:

ni4pos4ilu s erouorvrixu,
rraixnapo4uoro 6isuecy,
ivrixnapo4Horo ryprd3My,
coqionorii.

3 yrpaiHcrxoi croponu r pealisaqii yro4ra yqacHr{KaM}r
6y4yrr:

: rlopnouopcbKoro AepxaBHoro
yuinepczrery iueni llerpa Morulz:

S axynrrer noniru.nrr,rx HayK,
(f arylrrer couionorii,
$anylrrer exonolriqnr4x HayK.

Cuinupaqro Mo)Klrb rroeranHo
po3[or{arz HayKoBo-HasqanrHi ni4posgilz o6ox
sarna4ie.

$8
Inui sayeaNeHH-rr:

1. 3uinu ra AoAarKr.r MoNCyrb 6yru s4ificHeni ga

3rolorc o6ox cropiH Br4KJrrotrno B rrr4cbMonift $opnri.
2. VroAa npo cninnpaqro Bcrynae B cnJry 3

MoMeHTy ni4nucannx o6oua cropoHaMlr i4enru.rHnx
rercrin yrpaincrxolo ra rroJrbcbKoro MoBaN{rl, [pr4 iroMy
o6ralsi ruonHi nepcii Marorb oAHaKoBy cnny.

3. Vro4y ni4nzcaHo 6e:crpoxono.
4. YroAa Moxe 6yrz npunr4nena rrprd Aorpt4uanni

rpauicxuHoro nonepeAlr(yBanbHoro repuiHy.
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Pexrop rlopnonopcbKoro AepxaBHoro yHinepcurery
inaeni llerpa Morzng6ffi rexniqHrax HayK,
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PanKrzysrtof Sikora


