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Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка і 
Балтійський гуманітарний інститут в Кошаліні іменовані надалі „ Сторонами” 

або „Партнерськими навчальними закладами” укладають дану угоду про 

співпрацю, ціллю якої є:

§1

1. Обмін досвідом і реалізація спільних програм, наукових досліджень і дидактики.
2. Організація стажу працівників з можливістю отримання звань і наукових 

ступенів в Партнерських навчальних закладах у спільних сферах наукових 
досліджень.

3. Надання доступу до науково-дослідницької бази стажистам та спеціалістам, а 
також надання можливості реалізації науково-дослідницьких праць згідно зі 
узгодженими спільно планами.

4. Обмін викладачів для кращого ознайомлення з діяльністю Партнерських 
навчальних закладів; проведення спільних короткотермінових візитів, семінарів, 
наукових конференцій.

5. Публікація спільних досягнутих результатів досліджень, а також матеріалів та 
методичних рекомендацій, які мають теоретичне і практичне значення для 
Сторін.

6. Обмін науково-інформаційними матеріалами.

§2

Сторони зобов’язуються узгодити терміном не пізніше ніж до 1 березня цього року 
детальних програм співпраці на поточний календарний рік, що запропоновані 
спеціальними підрозділами обох Навчальних зазладів.

§ 3

Сторони передбачають можливість короткотермінових візитів керівництва або його 
представників кожного навчального року з метою координування спільної діяльності.

§4

Кошти подорожей оплачує делегуюча сторона, натомість Сторона, яка приймає гостей, 
забезпечує безкоштовне поселення і кошти перебування. Способи фінансування 
спільних дослідницьких проектів будуть узгоджені і затверджені обома Сторонами 
щорічно перед їх реалізацією.



§5

Кошти захисту докторських та габілітаційних дисертацій, надання наукового титулу 
„професора” оплачує зацікавлена сторона. Детальніші правила фінансування 
узгоджуються щоразу між Сторонами у формі окремої угоди.

§6

План наукової співпраці на цей навчальний рік передбачає ліміт обміну - ЗО особо-днів 
для кожної зі Сторін.

§7

Дану угоду підписано на необмежений термін. Кожна Сторона може розірвати угоду 
при умові письмової відмови не пізніше ніж до кінця кожного календарного року.

§8

Дана угода була укладена в 4 однакових екземплярах, по 2 українською та польською 
мовами і має однакову юридичну силу для кожної з Сторін. Кожна Сторона отримує 
два екземпляри (1 польською мовою і 1 українською мовою).

§9

Угода набуває чинності з моменту її підписання керівниками Партнерських навчальних 
закладів. Усі зміни та доповнення до даної угоди можуть вноститись за згодою обох 
Сторін у письмовій формі за 2 місяці.
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