
Угода про спiвпрацю 

мiж ДВНЗ "Донбаський державной педагогiчний 
унiверситет" (м. Слов'янськ, Украiна) та Унiверситетом 

Iнформатики та Мистецтв (м. Лодзь, Польща) 

ДВНЗ "Донбаський державний педаrоriчний унiверситет" 

(м.Слов'янськ, Украi'на) в особi ректора професора доктора педагогiчних наук 

Омельченко Свiтлани Олександрiвни з однiеi' сторони та Унiверситет 

Iнформатики та Мистецтв (м.Лодзь, Польща) в особi ректора професора, 

доктора габiлiтованого Анджея Новаковськоrо з iншоi' сторони (надалi 

Сторони), виходячи з необхiдностi забезпечення потреб суспiльства i держав у 

квалiфiкованих фахiвцях, полiпшення професiйноi' та практичноi' пiдготовки 

майбутнiх випускникiв, ефективного використання навчального та наукового 

потенцiалу професорсько-викладацького складу, пожвавлення прямих зв'язкiв 

мiж сторонами, а також з метою координацii' спiльних дiй у наукових 

досшдженнях уклали цю угоду про таке: 

1. Предмет угоди 
1.1. Спiльна розробка освiтнiх та наукових проектiв на замовлення 

зацiкавлених вiдомств Украi'ни, Польщi та iнших держав, спiльна участь у 

мiжнародних освiтнiх та наукових проектах. 

1.2. Проведения за участю Сторiн наукових, науково-практичних 

конференцiй, семiнарiв, симпозiумiв, круглих столiв, а також пiдготовки 

науково - обrрунтованих пiдходiв до вирiшення економiчних, соцiальних та 

освiтнiх проблем. 

1.3. Створення сшльних авторських колективiв для розробки 

монографiй, пiдручникiв, посiбникiв та iн. 

1.4. Освiтня компонента угоди направлена на створення сучасних 

принцишв: 

• трансферу освiтнiх послуг, сумiсностi програм пiдготовки 
бакалаврiв, магiстрiв за принципом пiдготовки «Подвiйний диплом»; 

• стажування науково-педагогiчних працiвникiв, обмiну студентами в 
межах програм практик; 



• створення навчально-методичного забезпечення у вiдповiдностi до 
сучасних тенденцiй розвитку Е:вропейсько"i освiти; 

• створення системи дистанцiйно"i освiти; 

• створення баз практично"i пiдготовки; 

• участь наукових працiвникiв (кандидатiв i докторiв наук) Сторiн У 
читаннi лекцiй, спецкурсiв, проведеннi семiнарських i практичних робiт в iншо"i 
Сторони; 

• вiдкриття нових спецiальностей i спецiалiзацiй за напрямками 

спiвдiяльностi унiверситетiв партнерiв. 
1.5. Наукова компонента угоди базуЕ:ться на використаню 

закономiрностей функцiонування науково-технiчних систем, i передбачас 

• розвиток зовнiшнiх зв ' язкiв у галузi науки; 

• взаемний обмiн поточною науковою iнформацiею , яка представля€ 

iнтерес для iншо"i Сторони; 

• спiльне створення та використання науково-технiчно"i iнформацi"i, 
наукових лабораторiй, iнформацiйних ресурсiв; 

• створення об'Е:ктiв iнтелектуально"i власностi в галузi освiти та 

науки, просування "ix на ринок, комерцiоналiзацiя та iнновацiйне впровадження ; 

• конкурсна пiдтримка молодих вчених, у тому числi шляхом 

залучення до участi в конференцiях, роботi у дослiдницьких центрах, 

розширення iнформацiйних можливостей, всебiчно"i пiдтримки молодих 

дослiдникiв; 

• залучення для наукового керiвництва пiдготовкою дисертацiйних 

дослiджень висококвалiфiкованих науковцiв. 

1.6. Творча компонента угоди вiдображае спiльне iсторично-культурне 

корiння обох держав: 

• знайомство· з культурними традицiями Укра"iни та Польщi; 

• органiзацiя спiльних художнiх акцiй, виставок, вернiсажiв; 

• оргаюзац1я спiльних мистецьких, творчих акцiй, концерпв, 

фестивалiв; 

• проведения тематичних тижюв. 

2. Обов'язки сторiн 
2.1. Сторони зобов'язуються: 

• своечасно iнформувати iншу сторону про проведения конференцiй, 
науково-методичних семiнарiв та iнших заходiв iз запрошенням викладачiв та 
студенпв; 

• брати участь у спiльному дослiдженнi актуальних проблем 
соцiально-економiчного розвитку сво'iх держав та 'ii регiонiв; 

• брати участь у наукових конференцiях, науково-методичних 

сем iнарах, якi будуть проводитись в однiй iз сторiн ; 
• запрошувати провiдних фахiвцiв Сторiн для читання лекцiй , 

проведення занять зi спецкурс iв , участi у наукових та методичних семiнарах, 
тощо ; 



• 
закладах. 

надавати навчал • 
ьно-методичну лпературу, що видана у навчальних 

3. Вiдповiдальнiсть сторiн 
Ця угода не поклада€ на Сторони фiнансових зобов'язань 3.1. 

3.2. Термiн дii" угоди - безстроковий, до моменту iнiцiативи розриву 
однi€ю зi Сторiн. 

3.3. Змiни i доповнення до даноi· угоди приймаються шляхом письмовоi· 
згоди Сторiн. 

3.4. Угода складена в двох екземплярах (украi"нською 

мовою кожен екземпляр) для кожноi" зi Сторiн. 

польською 

3.5. Угода вступа€ в силу з моменту Гi пiдписання. 

4. Юридичнi адреси сторiн 

ДВНЗ "Донбаський державний 
педагогiчний унiверситет" 

84116, Украi"на, Донецька обл., 

м.Словянськ, вул. Г.Батюка, 19 
Тел. + 38(06262) 3 97 50, 32354 

+38 (0626) 65 09 50 
e-mail: sgpi@slav.dn.ua 

Wyzsza Szkola Informatyki 1 

Umiejytnosci w Lodzi 
93-008 L6di, ul. Rzgowska 1 7 а 
Tel.: +48 42 275 01 00, +48 42 275 01 01 
Fax: +48 42 640 33 55 
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UMOWA 
pomiydzy 

Wyzsz~ Szkol~ Informatyki i Umiej1rtnosci 
ul . Rzgowska 17 а, 93-008 L6dz, Polska 

i-eprezeпtowan~ pi-zez Rektoi-a prof. dr hab. Andrzeja Nowakowskiego 
oraz Kanclerza Aniely Bednarek 

а 

Panstwow~ uczelni~ wyzsz~ ,,Donbaskim 
Panstwowym Uniwersytetem Pedagogicznym" 

84617, Украина, г. Славянск ул. Батюка 19 
Reprezentowanym przez Rektora prof. Svitlana Omelchenko 

PREAMBULA 

Niniejsze porozumienie pomidzy Wyzsz~ Szkol~ Informatyki i Umiejytnosci , а Donbaskim 
Panstwowym Uniwersytetem Pedagogicznym zostalo zawarte па podstawie przyjaznej 
wsp6lpracy RzeczypospoliЩ Polsk~ i Ukrainq. 

§ 1 CELE 

Celem tej umowy jest rozwijanie partnerstwa pomiydzy tymi uczelniami w duchu dialogu i 
wsp6lpracy w zakresie nauczania i badan naukowych. 

Umowa ta przyczyniac siy bydzie do poglyЬiania wiedzy о obu krajach, w szczeg6lnosci 
poprzez wymiany student6w, nauczycieli akademickich, а takze innych pracowпik6w 
uczelni, а ponadto wymiany puЫikacji naukowych, matei-ial6w i doswiadczen. 

§ 2 ZAКRES WSPOLPRACY 

1. Konferencje, seminaria i warsztaty 

ОЬiе uczelnie Sq zainteresowane organizowaniem konferencji , seшinar6vv i vvarsztat6w 
dla nauczycieli akademickicl1, pi-acownik6w пaнkowych i stнdeпt6vv . Okreslenie 
termin6w, temat6w i program6w, kt6i-e bydq 1·ealizowa11e, jak i liczby icl1 нczestпik6vv 
паsЩрi w odpowiednimczasie w wynikн нzgodпienia pomiydzy оЬн stгoпami. 

2. Wymiana stнdent6w 

Donbasl,i Panstwowy Uniwersytet Pedagogiczny gotovvy jest pt'zyj ,1c па stнdia 

student6w z Wy:iszcj Szkoly lпt·o1·matyki i U шic.itrt11osci i ,v,,zszi, Szkol~, 
lпt·orшatyl,i i Uшiej1rtnosci gotowa jest pt'zyjqc stнdeпt6 ,,,, z Doпbaskicgo 

Panstwowcgo Uniwe1·sytctu Pedagogicznego. 

3. Wymiaпa mшczyc i e li akadc111ickicl1 

ОЬiс L1 czelпi e sq za iпte t'esowaпe ,;vy111iш1q пaнczyc ie li akadeшickic \1 '"' cclu 
pгzepmwadzeпi a wy kiud6w i zaj9c. 



4. Wymiana puЬlikacji i iпformacji 

?Ьiе uc~_elnie Sq zainteresowane wymianq puЬlikacji naukowych oraz wymiaщ 
шformacJ 1 па temat organizacji i zarzqdzania procesem edukacyjnym. 

§ 3 FINANSE I REALIZACJA 

ОЬiе uczelnie bydq realizowac partnerskc:i wsp6lpracy w ramach swoich finansowych 
mozliwsci. Podejmq starania, аЬу dla realizacji wsp6lnach przedsiywziyc uzyskac srodki 
finansowe wspierajqce te dzialania. 
Popieranie wsp6lpracy powinno opierac siy na zasadzie wzajemnosci i powinno Ьус 
wcielane w zycie w taki spos6b, Ьу korysci i obcic:izenia dla kazdej instytucji w miary 
mozliwosci siy r6wnowazyly. 
Niniejsza Umowa nie powoduje zadnych finansowych obcic:izen dlaa kt6rejs ze Stron. 
Wsp6lpraca w poszczeg61nych zakresach bydzie regulowana osobnymi porozumieniami. 

§ 4 POSTANOWIENIA KONCOWE 

Niniejsza Umowa zawarta zostaje na czas nieokreslony od daty jej podpisania. Kazda ze 
Stron moze wypowiedziec Umowy na pismie z zachowaniem trzymiesiycznego okresu 
wypowiedzenia. 
Umowa zostala sporzc:idzona w jyzyku polskim i ukrainskim, kazda о tej samej waznosci. 

Wyzsza Szkola Informatyki 
i Umiej~tnosci 

R E KTOR 
Wyzszej Sz~o_iy Jnfonnatyki 

1 Um1ey~tлosci 

Ргоf dг 

Data: 
L6dz 

Panstwowa uczelnia wyzsza "Donbaski 
Panstwowy Uniwersytet Pedagogiczny" 


