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УГОДА
про наукову та дидактичну співпрацю 

між
Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка (Україна) 
та Педагогічним Університетом імені Комісії національної освіти в Кракові (Польща)

З метою розширення контактів і розвитку двосторонніх відносин у рамках наукової і 
навчальної співпраці. Педагогічний університет імені Комісії національної освіти в Кракові і 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (надалі -  «Сторони») 
укладають таку Угоду:

Стаття 1 
Зміст Угоди

1.1 .Провадження спільних наукових досліджень.
1.2.Обмін науковими працівниками для проведення досліджень і лекцій.
1.3.Індивідуальний і груповий обмін студентами з науковою і навчальною метою.
1.4. Координація навчальних візитів.
1.5. Укладання і реалізація спільних навчальних програм -  подвійні або спільні дипломи.
1.6. Співпраця в рамках міжнародних програм.
1.7.Обмін інформацією і науковими публікаціями.

Стаття 2 
Фінансування

2.1. Участь у наукових дослідженнях кожна зі сторін буде фінансувати самостійно. Також 
передбачається можливість фінансування з коштів фундацій і міжнародних фондів наукової 
співпраці.
2.2. Кошти відрядження учасників співпраці оплачує Сторона-відправник. Обов’язок та 
кошти страхувань (медичного та від нещасних випадків) покладаються на учасників обміну.
2.3. Приймаюча сторона може забезпечити безоплатне поселення і виплату інших витрат на 
підставі іцоразових взаємних погоджень (до ЗО осіб щорічно).

Стаття З
Конфіденційність

Сторони зобов’язуються не оприлюднювати (ні безпосередньо, ні посередньо) жодних 
інформацій, документів, а також звітів, виз наних ко нфіденційними, з якими вони могли 
ознайомитись або які були їм довірені під час співпраці, визначеної в цій Угоді, без чіткої 
попередньої письмової згоди обох Сторін протягом двадцяти (20) років від дати закінчення 
даної Угоди.

Стаття 4
Інтелектуальна власність

4.1. Права інтелектуальної власності, які належали Сторонам до дати підписання даної 
Угоди, залишаються їх винятковою власністю.
4.2. Права інтелектуальної власності, які можуть виникнути в результаті визначених 
спільних заходів у рамках партнерської співпраці, будуть урегульовані спеціальними 
додатковими угодами.
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Стаття 5
Прикінцеві положення

5.1. Будь-які зміни до цієї Угоди можуть бути внесені шляхом додаткових доповнень або 
планів співпраці, узгоджених зацікавленими науково-навчальними підрозділами і 
затвердженими представниками обох Сторін (у випадку ПУ -  проректор у справах науки і 
міжнародної співпраці; у випадку ДДПУ -  проректор з міжнародної співпраці).

5.2. Угода набирає юридичної сили з моменту підписання обома Сторонами і є чинною 
протягом 5 років (2013 -  2018) з можливістю автоматичного продовження на наступні 5 
років, якщо одна зі Сторін не відмовиться від неї письмово принаймні за 6 місяців до 
закінчення календарного року. Будь-які заходи, заплановані для реалізації перед розірванням 
угоди, є обов’язковими до виконання до моменту їх завершення.
5.3. Угода укладена в 4 примірниках -  двох українською мовою і двох польською мовою -  
однакової юридичної сили. Кожна зі Сторін отримує два примірники, по одному в кожній 
мовній версії.

Дрогобицький державний педагогічний Педагогічний Університет
університет імені Івана Франка імені Комісії національної освіти в Кракові
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