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zawarte w dniu 8 maia ?OLBr. w Gorzowie Wielkopolskim, pomiqdzy:
NarodowymUniwersytetemSadownictwaz siedzib4przy ul. Instytuckiej1, Humari20305
(Ukraina),zwanym dalejUniwersytetem,
reprezentowanymprzezRektoraUniwersytetuPani4
prof.dr hab.OlenqNepochatenko
a
Akademi4 im. Jakuba z Paradyha z siedzib4 przy ul. Teatralnej 25, 66-400 Gorz6w
Wielkopolski[Polska),zwan4dalejAJP,reprezentowanqprzez RektoraAJPPani4prof.dr hab.
El2bietqSkorupsk4Raczyrisk4.
Kierujqc siq potrzebq budowania spoleczeristwaopartego na wiedzy - Strony uznajq
za celowqwsp6lpracQ
w ramachstatutowychuprawniefii zadafiz uwzglqdnieniem
kierunk1w
zawartych w niniejszymPor ozumieniu.

s1.
Przedmiotemporozumieniajest wsp6lpracaStron w celu stworzeniawarunk6w
do maksymalnego
rozwojuedukacjii naukiw europejskiejprzestrzeniedukacyjnej.

s2.
1,. StronyPorozumienia
deklarujqwsp6lpracqw nastqpujqcych
obszarach:
L) dydaktyki,w szczeg6lno6ci
poprzezl
a) opracowania
i wdra2aniawsp6lnychprzedmiot6w[kurs6wJ;
b) organizowania wymiany kadry dydaktyczneji naukowo-dydaktycznej;
c) organizowania
wymianystudent6w;
d) organizowaniawsp6lnychprzedsigwziq(o charakterzenaukowymoraz
opracowania
i wdraZaniawsp6lnychprojekt6w.
2) nauki, w szczeg6lno6cipoprzez organizowanie wsp6lnych konferencji
naukowych tematycznie zwi4zanych z obszarem dzialalno6ci Stron oraz
wsp6lnewydawaniepublikacji naukowych;
3) badari,w szczeg6lno6ci
poprzezuzgadnianietemat6w prac badawczych,oraz
wsp6lpracaw zakresierealizacjii wdraZaniaefekt6wbadarinaukowychi prac
rozwojowy.
2. PonadtoStronydeklaruj4wolg wzajemnegoprezentowania
i propagowaniaosi4gniq6
orazich dorobku.
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s3.
1,. Stronyzobowi4zuj4siq,i2 w ramachprowadzonejwsp6lpracyd,olol4wszelkichstarafi,
abyzadaniai przedsiqwziqcia,
o kt6rym mowa pov,tyLej,zostaly
w pelni osi4gniqte.
2. Strony dopuszczaj4mo2liwoSt.rozszerzeniaprzedmiotowejwsp6lpracyw przypadku,
gdy wymagadtego bqdziesytuacja.
3. Szczeg6lowewarunki finansowania dzialan podejmowanych w celu realizacji
niniejszego
Porozumienia
bqd4stanowi6podstawqdo zawarciaodrqbnychum6w.
4. Kooperacjabqdzie prowadzonaz uwzglqdnieniemoraz w poszanowaniupotrzeb
i interes6wAJPi Uniwersytetu.

s4.
Przyjmuje siq, i2 realizacja Porozumieniaprzebiega w spos6b bezkosztowy.
W przypadkumo2liwo6cipowstaniakoszt6w,decyzjqco do ich pokryciapodejmuj4Strony.

ss'
Stronyustalaj4koordynator6wwsp6lpracyw zakresiezawartegoPorozumienia:
7) ze strony Uniwersytefu- Witalij Rybczak - kierownika dzialu wsp6lpracy
miqdzynarodowej,
adrespoczWelektronicznej:
vryb4ak@gmail.com;
2) ze stronyAJP HalinaUchto pelnomocnikRektorads.wsp6lpracyz zagranic4,
adrespocz$ elektronicznej
: wspolpraca@ajp.edu.pl
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Stronyustalaj4,2e porozumieniezawartejest na czasokre5lonyi obowiqzujeod dnia
podpisania(8 maja 2018 r.) do dnia B maja 2023 r. i bqdzie automatycznie
przedluhonena okres nastqpnychpiqciu lat o ile Zadnaze Stron nie wniesie o jej
zakofczenie.
2. WszelkiezmianyniniejszegoPorozumieniadokonywanebqd4w formie pisemnejpod
rygoremniewa2noSci.
3. Stronyprzewiduj4moZliwoSt,
rozwi4zanianiniejszegoPorozumienia
z 6-miesigcznym
okresemwypowiedzeniaze skutkiem na koniec danegoroku akademickiego
lub w
kaZdymczasieza porozumieniemStron.
4. Kwestiespornewynikle w trakcie obowi4zywanianiniejszegoPorozumieniaStrony
bqd4rozwi4zywatpolubownie,a w przypadkubraku porozumieniarozstrzygane
bqd4
zgodniez obowi4zuj4cymustawodawstwemUkrainyi Polski.

s7.
Porozumieniesporz4dzonow dw6ch jqzykach (polskim i ukrairiskim), po dwa
egzemplarzewkaidym jqzykudla kaZdejze Stron.

s8.
Porozumienie
wchodziw Zyciez dniemjegopodpisaniaprzezStrony.
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