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Umowa o wspolprace 
pomi?dzy

Panstwowym Uniwersytetem 
Rolniczym w Win nice 

(Ukraina) 
oraz

Wyzsza Szkola Stosunkow 
Mi?dzynarodowych і Komunikacji 

Spolecznej w Chelmie (Polska)

Panstwowy Uniwersytet Rolniczy w 
Winnice reprezentowany prez rectora 
Viktora Mazura z jednej strony, a Wyzsza 
Szkoia Stosunkow M i?dzy narodowy ch і 
Komunikacji Spolecznej w Chelmie 
reprezentowanego prez rectora Michala 
Golosa z drugej strony, dalej -  „Strony”, 
wedlug Konwencii Bolonskiej, maj^ 
zamiar zapocz^tkowacz dwostronn^ 
wspolprace edukacyjn^ oraz naukowzj w 
oboch uniwersytetach і umowili si? o 
nast?pnym:

Odnosnie do zasad wzajemnego 
szacunku і wspolnej korzysci, dwie strony 
zgadzaj^ si? przeprowadzac:
—  badawcz^ robot? w branzach 
wspolnych interesow;
—  potwierdzenie naukowego stopnia, 
wymiana kadrami (specjalistami) і 
studentami;
—  przedstawienie nowych roboczych 
programow;
—  wspolne granty, projekty 
edukacyjne і badawcze;
—  wymiana pubiikacjami і 
metodyczn^ literature

Obie instytucje s^ zainteresowane w 
zapewnieniu naukowych rodzajow

Угода про співпрацю 
між

Вінницьким Національним 
Аграрним Університетом 

(Україна) 
та

Вищою школою міжнародних 
стосунків і суспільної комунікації 

вХелмі (Польща)

Вінницький національний аграрний 
університет в особі ректора Віктора 
Мазура з одного боку, та Вища школа 
міжнародних стосунків і суспільної 
комунікації в Хелмі, в особі ректора 
Міхала Голося з другого боку, далі -  
„Сторони”, згідно Болонської 
Конвенції, мають намір започаткувати 
двосторонню освітню та наукову 
співпрацю обох університетів і 
домовилися про наступне: (

§1
Стосовно принципів взаємної поваги та 
спільної вигоди, дві сторони 
погоджуються проводити:

— дослідницьку роботу у галузях 
спільних інтересів;

—  підтвердження наукового ступеня, 
обмін кадрами (спеціалістами) та 
студентами;

—  представлення нових робочих 
програм;

— спільні гранти, навчально-наукові 
проекти;

—  обмін публікаціями та
методичною літературою.

§2
Обидві інституції зацікавлені у 

забезпеченні наукових видів діяльності



бгіаіаіпозсі га іакіті кіегипкаті:
— Ког’кю] і боіцсгапіе wsp61nych 
исгопусії, Ьабасгу do projektowych 
гобої, кїбге 83. wspбlnym озі^пі^сіет і 
ciekawymi сііа оЬи ипі\уегзуїеїб\у.
— Ротос wymianie паико\Усаті, 
\vykladowcami і studentami.
— \¥утіапа бозшіабсгепіет w 
о^апігаср edukacyjnego ргосези w 
uniwersytetach.
— ’\\^утіапа іпґогтас)^ рггу 
wykonaniu projektбw кїбге wsp61nym 
ОБІ^пі^сіет і дузрбіргасз, dwбch біиш.

WedІ:ug §2 итолуу кагба Зігопа 
тоге \vsp6ipracowac \у БроБбЬ 
паБ^риі^суі:

a) wymiana іпґогтасуе], Йога 
wzajemnie сгека\у%

b) wykonanie wspбinych Ьабап г 
їетапи, со odpowiada іпїегези 
naukowemu \vydzialu;

c) organizacja і prowadzenie
ті§бгупагобо\уе] копґегепсу,
зутрогіит;

d) \ysp61ny \idziai w
ті$бгупагобо\¥усЬ programach,
grantach;

k) wymiana pracownik6w исгеїп dla
uczestnictwa w копґегепс]ас!і,
^уукіабасй, БУ/ісгепіасІї, рго]еП;ас1і 
naukowych;

l) \vymiana studentami dla 
исгезйгісїша w grantach edukacyjnych, 
копґегепс)асЬ пайко wych, луукіабасй, 
зетіпагіаск ;

т )  \vymiana wynikama лузрбіпусії 
Ьабап і wprowadzenie бо gospodarki 
narodowej;

п) іппе uczestnictwo ро wzajemnej 
zgode.

Зїгопу гоЬолуіцгціц. бщ робїггутухуас 
раїїпегзке Біозипкі і игушас пегЬ^бпусЬ 
бгіаіап аЬу gwarantowac еіЬкїушпд 
ргасе.

за такими напрямами:
— Розвиток та залучення спільних 

вчених, дослідників до проектних 
робіт, котрі є спільним досягненням 
та цікавими для обох університетів.

— Сприяння обміну науковцями, 
викладачами та студентами. *

— Обмін досвідом в організації
навчального процесу в
університетах.

— Обмін інформацією при виконанні
широкомасштабних проектів котрі є 
спільним досягненням та
співпрацею двох сторін.

§3
Згідно з §2 Угоди кожна Сторона 

може співпрацювати наступним 
чином:

а) обмін інформацією, яка є взаємно 
цікавою;

б) виконання спільних досліджень в 
напрямках, що мають науковий інтерес 
для обох сторін;

в) організація і проведення
міжнародних симпозіумів,
конференцій, семінарів;

г) спільну участь у міжнародних 
програмах, грантах;

д) обмін науковцями для участі в 
конференціях, лекціях, семінарах, 
наукових проектах;

е) обмін студентами для участі в
освітніх грантах, наукових
конференціях, лекціях, семінарах;

є) обмін результатами спільних 
досліджень і їх впровадження в 
національну економіку;

ж) інша участь по взаємній згоді.

§4
Сторони зобов'язуються

підтримувати партнерські взаємини і 
вживати необхідних заходів, щоб 
гарантувати ефективне
співробітництво.



/
ІпіЬгтасіа о шБрбІргасе роті?<1гу 

wymienionymi 8ігопаті, а
mianowicie, szczeg6 ŷ
рггергошасігепіа Ьасіап, ісЬ
оріасаіпозс і іппе Ь?с1д omuwione w 
бобаїкоше] ито'\уе.

Umowa сгуппа осі сгаэи
росірізапіа па Іегтіп 5 (рі?с) Іак .

8іхопу zastrzegaja боЬіє тогіілуозс 
гетапіа Umowy w рггурасіки піе 
сіоітгутапіа лууге) wymienionych 
шіаіеп. W Іакіт рггурасіки итоша 
Ь?с1ге піе сгуппа ро uplywie 6 
тезису, ро ирггесіпіт ро’шасіотіепіи 
різетпут, аіе піе рогпіе) гакопсгепіа 
гоки akaciemickiego.

Бо изїаіеп, піе ргге\уісігіапус]і 
ито\уд, газШзще зі? Косіекв Сулуііпу.

Інформація про співпрацю між 
згаданими Сторонами, а саме, спільне 
проведення досліджень, їх фінансування 
та інше будуть обумовлені в додаткових 
умовах.

§ 6
Угода є чинною від часу підписання 

на термін 5 (п’ять) років. Сторони 
залишають за собою можливість 
розірвання угоди в разі недотримання 
умов даної Угоди. У такому випадку 
угода вважається не діючою через 6 
місяців від попереднього письмового 
повідомлення, але не пізніше закінчення 
академічного року.

§7
Інші умови, не передбачені даною 

угодою, виконуються згідно Чинного 
Законодавства.

§5

Ъъ зіхопу:
\Vyzsza вгкоіа З а т ік ш у  
Мі?сІгупагос1о\уусІі і Котипікаср  
8ро1есгпе] \у СЬеІтіе

22-100 Сііеїт, РоНка 
иі. Wojslawicka 8А 
Іеі. +48 082 560 31 01

Иоіпісгу \у \Vmmce
21008 т .  Winnica Цкгаіпа 
иі. Бопіасгпа З

З боку:
В ищої школи міжнародних 
стосунків і суспільної комунікації 
в Хелмі
22-100 Хелм, Польща 
вул. Войславіцка 8А, 
тел. +48 082 560 31 01

Вінницького Національного
Аграрного Університету
21008 м. Вінниця, Україна, 
вул. Сонячна З
тел/факс +38(0432)46-00-03




