
УГОДА № 53 
про співпрацю

між Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка 
та Університетом права і адміністрації в Жешові

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка в особі 
ректора, доктора філософських наук, професора Н.В. Скотної, що діє на підставі Статуту, з 
однієї сторони та Університетом права і адміністрації в Жешові в особі ректора, доктора 
габілітованого, професора Є.Послушного, що діє на підставі Статуту, з другої сторони 
(разом -  Сторони) уклали цю Угоду про таке:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Сторони укладають Угоду для здійснення наукових досліджень та втілення в практику 

надбань сучасної науки, інновацій та технологій, створення науково-методичного 
майданчика з питань удосконалення змісту освіти, здійснення підвищення кваліфікації 
(стажування) науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Сторони зобов’язуються забезпечити належні умови для ведення спільної науково- 

дослідної діяльності, підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 
працівників, аспірантів і докторантів, їхньої академічної мобільності.

2.2. Сторони здійснюють консультативну допомогу в організації та проведенні 
дослідницької роботи на базі вищих навчальних закладів, науково-методичну допомогу 
з метою здійснення підвищення кваліфікації (стажування), удосконалення навчально- 
виховного процесу, його демократизації та гуманізації, впровадження передових 
педагогічних ідей та технологій в освітній процес.

2.3. Сторони інформують одна одну про основні напрями роботи кафедр, відділів, 
лабораторій та наукові й методичні заходи, сприяють проведенню спільних досліджень.

2.4. Сторони, у разі потреби, організовують заняття для викладачів, аспірантів, докторантів 
іншого ВНЗ у формі лекцій, семінарів, постійнодіючої творчої групи тощо, здійснюють 
спільне керівництво дослідженнями аспірантів, докторантів, викладання частини 
навчального плану, передбаченого освітньо-науковою програмою, з відповідним 
зарахуванням кредитів ЄКТС.

2.5. Сторони забезпечують умови для проведення експериментальної перевірки та 
впровадження матеріалів, розроблених працівниками вищих навчальних закладів, 
аспірантами і докторантами.

2.6. Сторони надають матеріально-технічну базу для проведення науково-дослідної роботи 
та впровадження науково-педагогічних напрацювань.

2.7. Сторони висвітлюють у фахових виданнях результати спільної роботи.
3. ОСОБЛИВІ УМОВИ

3.1. Дана Угода набуває чинності з моменту підписання і діє до прийняття сторонами 
рішення про її припинення.

3.2. Угода може бути змінена за погодженням обох сторін.
3.3. Зміни і доповнення до Угоди оформлюються шляхом укладання додаткових угод.
3.4. Кожна сторона має право розірвати Угоду, попередивши про це іншу сторону за два 

місяці до моменту розірвання.
4. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
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