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zawarte w dniu 8 maia ?OLB r. w Gorzowie Wielkopolskim, pomiqdzy:

Narodowym Uniwersytetem Sadownictwa z siedzib4 przy ul. Instytuckiej 1, Humari 20305
(Ukraina), zwanym dalej Uniwersytetem, reprezentowanym przez Rektora Uniwersytetu Pani4
prof. dr hab. Olenq Nepochatenko

a

Akademi4 im. Jakuba z Paradyha z siedzib4 przy ul. Teatralnej 25, 66-400 Gorz6w
Wielkopolski [Polska), zwan4dalej AJP, reprezentowanq przez Rektora AJP Pani4prof. dr hab.
El2bietq Skorupsk4- Raczyrisk4.

Kierujqc siq potrzebq budowania spoleczeristwa opartego na wiedzy - Strony uznajq
za celowq wsp6lpracQ w ramach statutowych uprawniefi i zadafi z uwzglqdnieniem kierunk1w
zaw arty ch w nini ej szym P o r o z u mi eni u.

s 1 .
Przedmiotem porozumienia jest wsp6lpraca Stron w celu stworzenia warunk6w

do maksymalnego rozwoju edukacji i nauki w europejskiej przestrzeni edukacyjnej.

s 2 .
1,. Strony Porozumienia deklarujq wsp6lpracq w nastqpujqcych obszarach:

L) dydaktyki, w szczeg6lno6ci poprzezl
a) opracowania i wdra2ania wsp6lnych przedmiot6w [kurs6wJ;
b) organi zowani a wymiany kadry dydaktycznej i naukowo- dydakty cznej;
c) organizowania wymianystudent6w;
d) organizowania wsp6lnych przedsigwziq( o charakterze naukowym oraz

opracowania i wdraZania wsp6lnych projekt6w.
2) nauki, w szczeg6lno6ci poprzez organizowanie wsp6lnych konferencji

naukowych tematycznie zwi4zanych z obszarem dzialalno6ci Stron oraz
wsp6lne wydawanie publikacj i naukowych;

3) badari, w szczeg6lno6ci poprzez uzgadnianie temat6w prac badawczych, oraz
wsp6lpraca w zakresie realizacji i wdraZania efekt6w badari naukowych i prac
rozwojowy.

2. Ponadto Strony deklaruj4 wolg wzajemnego prezentowania i propagowania osi4gniq6
oraz ich dorobku.
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s 3 .
1,. Strony zobowi4zuj4 siq, i2 w ramach prowadzonejwsp6lpracy d,olol4wszelkich starafi,

aby zadania i przedsiqwziqcia, o kt6rym mowa pov,tyLej,zostaly w pelni osi4gniqte.
2. Strony dopuszczaj4 mo2liwoSt. rozszerzenia przedmiotowej wsp6lpracy w przypadku,

gdy wymagad tego bqdzie sytuacja.
3. Szczeg6lowe warunki finansowania dzialan podejmowanych w celu realizacji

niniejszego Porozumienia bqd4 stanowi6 podstawq do zawarcia odrqbnych um6w.
4. Kooperacja bqdzie prowadzona z uwzglqdnieniem oraz w poszanowaniu potrzeb

i interes6w AJP i Uniwersytetu.

s4.
Przyjmuje siq, i2 realizacja Porozumienia przebiega w spos6b bezkosztowy.

W przypadku mo2liwo6ci powstania koszt6w, decyzjq co do ich pokrycia podejmuj4 Strony.
ss '

Strony ustalaj4 koordynator6w wsp6lpracy w zakresie zawartego Porozumienia:
7) ze strony Uniwersytefu - Witalij Rybczak - kierownika dzialu wsp6lpracy

miqdzynarodowej, adres poczW elektronicznej: vryb4ak@gmail.com;
2) ze strony AJP - Halina Uchto - pelnomocnik Rektora ds. wsp6lpracy z zagranic4,

adres pocz$ elektronicznej : wspolpraca@ajp.edu.pl

$ o '
'J'. Strony ustalaj4, 2e porozumienie zawarte jest na czas okre5lony i obowiqzuje od dnia

podpisania (8 maja 2018 r.) do dnia B maja 2023 r. i bqdzie automatycznie
przedluhone na okres nastqpnych piqciu lat o ile Zadna ze Stron nie wniesie o jej
zakofczenie.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia dokonywane bqd4 w formie pisemnej pod
rygorem niewa2noSci.

3. Strony przewiduj4 moZliwoSt, rozwi4zania niniejszego Porozumienia z 6-miesigcznym
okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego roku akademickiego lub w
kaZdym czasie za porozumieniem Stron.

4. Kwestie sporne wynikle w trakcie obowi4zywania niniejszego Porozumienia Strony
bqd4 rozwi4zywat polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane bqd4
zgodnie z obowi4zuj4cym ustawodawstwem Ukrainy i Polski.

s7 .
Porozumienie sporz4dzono w dw6ch jqzykach (polskim i ukrairiskim), po dwa

egzemplarzew kaidym jqzyku dla kaZdej ze Stron.

s8 .
Porozumienie wchodziw Zycie z dniem jego podpisania przez Strony.
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