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Ця Угода між Державною вищою школою ім. проф. Станіслава 
Тарнавського та Дрогобицьким державним педагогічним університетом 
імені Івана Франка укладена на основі партнерської співпраці між Польщею 
та Україною в контексті проведення спільних наукових досліджень та 
наукового розвитку.

§1 Предмет Угоди

Метою цієї Угоди є сприяння розвитку партнерства між цими навчальними 
закладами в рамках навчання і наукових досліджень. Ця Угода сприятиме 
поліпшенню знань про обидві країни, шляхом обміну студентів, викладачів та 
інших працівників цих навчальних закладів та шляхом обміну науковими 
публікаціями, матеріалами, інформацією і досвідом.

§ 2 Форми співпраці

1. Конференції, семінари, курси.
Обидва навчальні заклади зацікавлені в організації конференцій, семінарів, 
курсів для викладачів, наукових працівників та студентів. Визначення терміну, 
програм, тем, які будуть реалізовані, як і кількість учасників буде узгоджено 
відповідно до домовленості між двома сторонами.

2. Обмін студентами.
Дрогобицький державний педагогічний університету ім. Івана Франка готовий 
прийняти на навчання студентів з Державної вищої професійної школи ім. 
проф. Станіслава Тарнавського, а Державна вища школа ім. проф. Станіслава 
Тарнавського готова прийняти студентів з Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. Івана Франка.

3. Обмін викладачами.
Обидві сторони зацікавлені в обміні викладачами для проведення лекцій і
занять.



4. Обмін публікаціями і інформацією.
Обидва навчальні заклади зацікавлені в обміні наукових публікацій та обміні 
досвідом організації та управління навчальним процесом.

§ 3. Кошти і реалізація

Обидва навчальні заклади проводитимуть діяльність спрямовану на 
реалізацію партнерської співпраці в міру своїх фінансових можливостей. 
Обидві сторони намагатимуться знаходити кошти для реалізації спільних 
заходів. Підтримка співпраці повинна бути реалізована на принципі взаємності 
і має бути втілене вжиття таким чином, щоб прибутки і витрати для кожної 
сторони були однаковими.

§ 4. Кінцеві домовленості

Угода набуває чинності з дня її підписання. Сторони залишають за собою 
право розірвання Угоди з трьохмісячним попередженням. Ця Угода складена у 
двох примірниках для кожної зі сторін: два -  українською мовою, два -  
польською мов ою. Вони є ідентичними і мають одинакову юридичну силу. 
Кожна зі сторін отримує один екземпляр кожною мовою.
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