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Сторони вирішили укласти двосторонню Угоду, 
мстою якої с співпраця в напрямку наукової, 
навчальної, культурної та організаційної діяльності

§ І
Детал .ні форми співпраці між двома 

оріанпацями будуть визначені окремими 
Додаткам^ до цісї Угоди.

§2
Сторони цісї Угоди будуть здійснювати 

співпрацю в наступних сферах:
_ забезпечення мобільності студентів та 

викладачів;
_  ведення спільної дослідної і/пбо дидактичної 

роботи;
_ спільне проведення науково-практичних та 

наукопо-мсі одичних 
конференцій;

_ участь у Європейських програмах на 
партнерських засадах;

_  видавництво підручників, посібників та іншої 
навчальної і науково-методичної літератури;

стажування викладачів;
обмін посібниками, письмовими роботами та 
інніи ии публікаціями;
об мі і досвідом п організації дидактичного 
проіису та навчальними планами за подібними 
спец ПЛЬНОСТЯМИ'
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- обмін студентами (практики, студентські 
науково практичні конференції, тощо),

- виконай «я спільних дослідницьких проектів; 
спільне використання лабораторій;

- розробка, організація тп здійснення програм 
подвійного диплому ванн я,
організація та проведення 
мовних шкіл;

- спільна організація та проведення культурних
заходів.

§3
Для максимальної ефективності такої співпраці 

обидві Сторони Угоди будуть розпивати псі 
традиційні форми, а саме: організація семінарів, 
наукових Конференцій, виставок з запрошенням 
зацікавлених організацій і компаній. Сторони будуть 
співпрацювати з суб'єктами господарювання, 
органами державного управління та місцевими 
органами влади в своїх країнах з мстою реалізації 
робіт згідно цієї Угоди.

§4
Сторони зобов'язуються дотримуватись умов, 

пов'язаних з поширенням отриманих результатів 
досліджень відповідно до даної Угоди: науково- 
технічні результати, інформація, звіти, досвід, 
знання і т[д., які визначаються як конфіденційні. 
Публікації та інші форми поширення результатів 
наукових досліджень можуть бути поширені після 
взаємної письмової згоди обох Сторін.

§ 5
Результати досліджень та документація можуть 

бути використані для патентів і ноу-хау (відповідно 
до вимог, що діють у даній країні) і передані між 
Сторонами за окремими угодами.

§6
Рамков рішення даної Угоди мають відкритий 

характер, тобто кожен підрозділ кожної зі Сторін 
може укладати додаткові угоди у вигляді протоколів 
(додатків) 
визначати

які є невід'ємною частиною цієї Угоди і 
форми і сфери співпраці організаційних

підрозділів обох навчальних закладів.

Угода 
вступає в 
сторонам

§7
іідписана на невизначений період часу, і 
силу, починаючи з дати підписання обома

- wyminny clo^wiadczei'i w organizaeji procesu 
dydnktyczncgo і programöw studiöw o podobnych 
spccjalnoiciach;

- wymiany studentöw (praktyki, studenckie 
konfcrcncje naukowe etc.);
renlizacji wspölnych proicktöw badawczych;

- wspölne uiycic Inborntoriöw;
- oprecownnie, orgnnizacjc і rcnlizacjy programöw o 

podwöjnego dyplomowania;
- orgnnizaeja і pr/eprowadzenie mownych szköl;
- wspölna organizaejn і przcprowndzenic 

kulturalnych przcdsiywziyd.
§3

W  cclu osiqgniycia maksymalnej efcktywnoSci 
wspölpracy Strony bydq rozwijac wszystkie tradycyjnc 
formy, tqcznie z orgnnizacjq seminariöw, konfereneji 
naukowych, wystaw
z zaproszeniem zainteresowanych organizaeji і firm. 
Strony bydq wspolpracowac z podmiotami 
gospodarczymi, administraejq rzqdowq і samorzqdem 
tcrytorialnym w swoich pahstwach w  cclu realizaeji 
prac objytych kontraktami.

§4
Strony zobowiqzujq siy przestrzegac warunkow 

dotyczqcych rozpowszechniania otrzymanych 
rczultatöw badan zgodnie z danq umowq: naukowo- 
tecbnicznych rezultatöw, informaeji, dokumentaeji, 
doswiadezen, vviedzy itp., o ktörych ustalono, tc majq 
one poufny Charakter. Publikacje oraz inne formy 
upowszechniania wyniköw badan mogq byc 
rozpowszechniane za obopölnq pisemnq zgodq Slron.

§5
Wyniki badan oraz dokumentaeja naukowo- 

techniczna mogq byö objyte ewentualnymi patentami і 
know-how (stosownie do wymogöw obowiqzujqcych 
w danym panstwie) і przekazywane miydzy sobq na 
podstawie odrybnych ustalen.

§6
Ramowe postanowienia niniejszej Umowy majq 
charakter otwarty, tj. kaZda z jednostek 
organ іzacyjnych Stron mote zawierad szczegdlovve 

■ umowy w postaci protokolow (aneksow), stanowii one 
bydq integralnq czys£ niniejszej Umowy і okre£li6 
formy і zakres wspolpracy jednostek organizacyjnych 
obu zaktadow edukacyjnych.

§7
Umowa zostala zawarta na czas nieokreslony z 

mocq prawnq od dnia podpisania przez obie strony.



I
Кожи* Сторона мм право відмовитися від Уюди 

їв умови надсилання письмового повідомлення та 
три місяці

Угода може Пути змінена відповідними 
додатками Ь письмовій формі за взаємною згодою 
обох Сторін.

Ця Угода складена в 2-х однакових екземплярах 
(по одному для кожної зі Сторін), які мають однакову 
юридичну силу для кожної Сторони

І (я угода не несе жодних фінансових зобов'язань
для Сторін

Привітній ПІІІНПЙ НППМЯЛЫ1ИЙ заклад 
<«> ніверентез сучасних зннмь» Всеукраїнської 
громадської орі янНації Товариство «Знання»

Товариство A Z S W SG
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KaZdej /е Stron przysluguje prawo odst*pienia od 
Umowy, pr/y czym obowiqzuje forma pisemna і 
Irzymie3i$czny okrex wypowiedzenia

Za poro/umieniem Stron Umowa moie byt  
modyfikowana stoaownymi aneksami
w formic pisemnej.

§8
Nimcjs/a Umowa sporz*dzona zostala w dwoch 

jcdnobrzmi*cych egzemplarzach (po jednym dla 
kaZdej zc stron) і т а  jednakow* moc prawn* dla
kaZdej z nmawiajqcych Stron

Та Umowa nie ponosi Zadnych zobowiazaiS 
finansowych dla Stron.

Prywatna uczelnia wy/ч/а „LIniwersytet 
Nowoczcsnej W icdzy”  Og6 lnoukrain*kiej
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