
Двостороння угода про сшвробггництво

мЬк
Кшвським нащональним ушверситетом iMeHi Тараса Шевченка (Украша) 

представленим в oco6i свою ректора академша нацюнально! академй наук Украши
професора Губерського Леонща Васильевича

та
Вищей Школой Фшашпв i Права в Бельсько-Бяла, представленимой в oco6i свого 

директора генерального Шарлоту Бшда та ректора професора, доктора
габмтгованого Яна Остой

дал11менуються як Сторони.
4Г

Преамбула
Кшвський нацюнальний ушверситет iMem Тараса Шевченка та Вища Школа 
Фшажпв i Права в Бельсько-Бяла визнаючи необхщнють до розширення науково! 
мерена контакНв та ствробтшцтва м1ж вигцими навчальними закладами 
Республжи Польща та Украши погодилися про таке:

Сторони сприятимуть розвитку сп1вроб1тництва в сферах науки та освНи в рамках 
piei угоди та можливих додаткпз до не! i вживатимуть Bcix необхщних кротв до 
створення найсприятлив1ших умов для виконання положень uiei угоди.

Стаття 1
Будь яка форма сгпвроб1тництва в рамках ще! угоди базуватиметься на чтгких 
принципах обопПьносН та взаемних штересах. Такими формами сшвроб1тництва 
можуть бути:

• Сприяння сгпвробггництву мЬк факультетами та 1ншими структурними
пщроздглами Cropin;

• Створення сшльних навчальних програм з метою започаткування курс!в для ix
викладання на piзних ocBrmix р1внях;

• Обмш студентами та аспфантами з метою надання можливосН 1м для
навчання, стажування та дослщницько! роботи;

• Обмш професорсько-викладацьким складом з метою надання можливосп ш
для проведения спгльних наукових дослщжень, презентацш, читання лекцш 
та проведения ceMiHapiB;

• Оргашзовувати та приймати участь в спПьних наукових та дослщницьких
проектах таких як конференци, сем1нари, дослщницью програми, i T.i.

• Видання сп1льних публнеацш;
• Обмш необхщною науковою шформащею, спещал1зованою лгоературою та

б1бл10течними матер1алами;
• Започаткування та ведения сшльних дослщницьких проекНв;
• Сп1вробггництво в рамках м1жнародних програм.

Стаття 2
Сторони несуть обошльну шдповщальн!сть за ягасть та дотримання умов та 
результатт с п in р о б iTH и цтв а вщ свого ун1верситету в рамках ще! угоди.



Artykul 2
Kazda ze stron bedzie odpowiedzialna za jakosc i kontrole przeprowadzanych dzialan 

przez swoj uniwersytet.

Artykul 3
Szczegolowe zasady wspolpracy realizowanej na podstawie niniejszego porozumienia, w 

tym kwestie dotyczace finansowania przedsi$wzi§c i dzialan b?da regulowane odrebnymi 

umowami.

Artykul 4
Niniejsze porozumienie о wspolpracy wchodzi w zycie z dniem jego podpisania. 

Porozumienie moze bye zmienione po wczesniejszym uzgodnieniu wspolpracujacych ze 

soba stron. Porozumienie obowiazuje przez okres pi§ciu (5) lat о ile zadna ze stron w 
pi^ciomiesi^cznym (5) okresie wypowiedzenia nie zglosi woli jego rozwiqzania.

Artykul 5
Porozumienie zostalo sporzadzone w szesciu (6) egzemplarzach, w j§zyku angielskim, 

polskim i ukrainskim. Kazda ze stron otrzymuje trzy (3) egzemplarze porozumienia, po 

jednym egzemplarzu w kazdej wersji jpzykowej. Wszystkie wersje jpzykowe maja tp sama 

moc prawna.

Wyzsza Szkola Finansow i Prawa 

w Bielsku-Bialej

Szarlota Binda 

Dyrektor Generalny

R  E
Wyzszej Szkj

O R
inan^bw i Prawa

p r o f .  п
У

bah. Jan Ostoj

Kijowski Uniwersytet Narodowy im. 
Tarasa Szewczenki

id V. Hube#skyi, 

Narodowej Akademii Nauk

'lodee'b 
^ r**Rektor

Prof. nzw. dr hab. Jan Ostoj 

Rektor

Data: £ )  Q C  ~ Data:


