
ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ

між

ЗЕЛЕНОГУРСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
вул. Ліцеальна 9, 65-417 Зелена Гура, 

буд. А-18, каб. 9 
ПОЛЬЩА

в особі ректора
проф., доктора габ., інж. Тадеуша Кучинського

та

ДРОГОБИЦЬКИМ ДЕРЖАВНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ 
УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

вул. Івана Франка, 24, 
м. Дрогобич,

82100 Львівська обл.,
УКРАЇНА

в особі ректора
проф., доктора філос. наук Надії Скотної

Зеленогурський університет (Польща) та Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка (Україна), що далі йменуються “ Сторонами” , визнаючи 
необхідність розширення наукових зв’язків та партнерства між вищими навчальними 
закладами Польщі та України, домовились про таке:

Стаття 1

Договір поширює свою дію на усі факультети та структурні підрозділи Зеленогурського 
університету та Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Співпраця сторін охоплює такі напрями:

- сприяння співпраці між факультетами та іншими структурними підрозділами;

- організація спільних освітніх програм з метою розвитку освітніх напрямів та 
спеціальностей на усіх ступенях вищої освіти;

- обмін академічними працівниками з метою реалізації спільних досліджень, 
проведення презентацій, лекцій та семінарів;

- спільні публікації;

- обмін інформацією, фаховою літературою та ресурсами бібліотек;

обмін студентами та докторантами з метою навчання, стажування та проведення 
наукових досліджень;

підготовка та реалізація спільних проектів;

- підготовка та участь у спільних наукових заходах, зокрема конференціях, 
семінарах, симпозіумах та ін.;



- участь та співпраця в рамках міжнародних програм.

Співпраця буде здійснюватися з врахуванням потреб та інтересів кожної зі Сторін та 
шанобливим ставленням до них.

Стаття 2

Заходи та діяльність, що здійснюються в межах та на основі цього Договору між 
партнерськими факультетами та/чи структурними підрозділами обох університетів, а 
також питання, що стосуються їхнього фінансування, будуть врегульовані окремими 
Договорами між Сторонами.

Стаття З

Цей Договір набирає чинності з дня його підписання. Договір може бути змінений 
Сторонами за умови попереднього взаємного погодження. Термін дії Договору складає 
п'ять (5) років, якщо одна із Сторін не висловить бажання його розірвати, попередньо 
письмово повідомивши про це не пізніше, ніж за шість (6) місяців до закінчення терміну 
його дії.

Стаття 4

Договір складено в б (шести) примірниках трьома мовами: польською, українською та 
англійською. Кожна зі сторін одержує 3 (три) примірники угоди: 1 (один) польською мовою, 
1 (один) українською мовою та 1 (один) англійською мовою. Усі примірники мають 
однакову юридичну силу.
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