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Umowa 
o wspólpracy mi�dzy 

Akademi� Pomorsk� w Slupsku (Stupsk, Polska) 

Ivano-Frankivskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym 
Nafty i Gazu 

(Ivano-Frankivsk, Ukraina) 
zawarta w Slupsku dnía d4Ak...k0Itoku.

ivano-Frankivskyi Narodowy Uniwersyret 7echniczny Nafy i Gazu (lvano-Frankivsk, Ukraina) 
w osobie Rektora prof. levstachiya Ivanovycha Kryzhanivskogo 

oraz Akademia Pomorska w Stupsku w osobie Rektora prof. Zbigniewa Osadowskiego (dalej - Strony) 

podpisali niniejsz� umow�.

Strony Umowy postanawiaj�: 

Artykul 1 

Dzialalnosé dydaktyczna 

1.1. Wymienia� si� informacjami i do[wiadczeniem dydaktycznym w zakresie realizacji procesu 

nauczania. 

1.2. Wymienia� si� kadr� naukow�, celem przeprowadzenia krótkotrwaBych wykBadów lub zaje� 

trwaj�cych w trakcie roku akademickiego. 

1.3. Umozliwia� wymiane akademick� studentów, absolwentów, doktorantów, wykBadowcówi 
pracowników. 

Artykul 2 

Dziatalnos� naukowa 

2.1. Okresli� tematyk� mo|liwych wspólnych badaD z dziedzin nauki, które znajduj� si� w kr�gu 

wzajemnych zainteresowaD; 
2.2. Stworzyé mo|liwo[� wspólnej organizacji cyklicznych konferencji i seminariów naukowych 

znajduj�cych si� w kr�gu wspólnych zainteresowaD; 

2.3. Wymienia� si� informacjami naukowymi, w tym publikacjami, dotycz�cymi organizowanych 

naukowych przedsi�wzi��. Umo|liwi� swoim badaczom udziaB w nich; 

2.-4. Umozliwi� odbywanie sta|y naukowych badaczom, pracownikom uniwersytetów, doktorantom 

w celu podwy|szenia kwalifikacji zawodowych. Stworzy� im odpowiednie warunki podczas 

sta|u. 

Artykul 3 

Postanowienia ogólne 

3.1. Niniejsza umowa nie nakBada na Strony zobowi�zaD finansowych. 



3.2. Procedury realizacji projektów badawczo-rozwojowych (je|eli takie s� wynikiem wspólpracy) okre[la si� podstawie na indywidualnie zawieranych umów zgodnie z wymogami prawnymi w ka|dym konkretnym przypadku. 
3.3. Zmiany do niniejszej umowy wymagaj� pisemnej zgody Stron. 
3.4. Umowa zostaBa sporz�dzona 

dla ka|dej ze Stron. Wszystkie egzemplarze s� jednobrzmi�ce. 3.5. Umowa zostaBa zawarta na 5 lat. Za porozumieniem Stron mo|e zosta� przedBu|ona. 

w jezyku polskim i rosyjskim, po dwa egzemplarze 

W imieniu 
W imieniu 

Ivano-Frankivskogo Narodowego Uniwersytetu Akademi Pomorskiej w SBupsku 
Technicznego Nafty i Gazu 
Rektor Prof. Ievstachiy Ivanovych Rektor Prof. Zbigniew Osadowski 
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BANO-OPANKIBC6K 

ANEKS DO UMOWY 
dot. semestralnej wynmiany akademickiej mi�dzy 

Akademi� Pomorsk� w Slupsku ( Slupsk, Polska) 

Ivano-Frankivskim Narodowym Universytetem Technicznym 
Nafty i Gazu 

lvano-Frankivsk, Ukraina) 

1. Wy|ej wymienione Strony uzgodniBy, co nast�puje: 

1. Zato|enia ogólne: 
1.1.Wdro|enie wymiany wspóBpracy akademickiej odpowiednio do 
z 19.10.2015 r. w celu odbycia praktyk i indywidualnej wymiany studenckiej celem przygotowania prac 

umowy 

dyplomowych. 

2. Organizacja nauczania: 
2.1. Studenci,

j�zyku 
W 

którzy 
polskim 

maja 

prowadzonych 
j�zyk polski. 

polskiego 

bior� udziaB wymianie kierunkach W na 

(z wyj�tkiem filologii obcych) zna� W powinni 

tym celu 
W Akademii Pomorskiej, w pierwszych tygodniach pobytu. 
2.2. Studenci Ivano-Frankivskiego Narodowego Universytetu Technicznego Nafty iGazu maj� prawo 
do bezplatnego studiowania w Akademii Pomorskiej w SBupsku w ci�gu 1 semestru zgodnie ze swoj� 
specjalno[ci� oraz z zatwierdzonym planem nauczania. 
2.3 

mo|liwo[� uczestniczenia pBatnych kursach j�zyka W 

Studenci, uczestnicz�cy w wymianie, musz� wykaza�� ró}nic� w programie nauczania, który 
obowi�zuje w Ivano-Frankivskim Narodowym Universytecie Technicznym Nafty i Gazu w okresie ich 
pobytu w Akademii Pomorskiej w SBupsku. 

3. Odpowiedzialno[éfinansowa:
3.1.Realizacja procesu ksztaBcenia w Akademii Pomorskiej w Slupsku dla uczestników wymiany 

semestralnej 
w ci�gu trwaj�cego semestru, student zobowi�zany jest do zwrotu AP kosztów nauczania w wysoko[ci 

400 EUR0. 

(min. 1 semestr) jest bezpBatna. W przypadkuu przerwania nauki 

3.2.Koszty zwi�zane z ubezpieczeniem, zakwaterowaniem, wy|ywieniem oraz koszty transportu 
pokrywaj� osoby, które uczestnicz� w wymianie semestralnej, 
3.3.Istnieje mo|liwo[� caBkowitego lub cz�[ciowego stinansowania kosztów zakwaterowania studentów 
wymiany przez Akademi� Pomorsk� w Shupsku za pisemn� zgod� rektora AP. W przypadku przerwania 

nauki w ci�gu trwaj�cego semestru, student zobowi�zany jest do zwrotu kosztów zakwaterowania 

poniesionych przez AP. 
II. PozostaBe warunki umowy pozostaj� bez zmian. 
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