
УГОДА  

про співпрацю 

укладена між
ДРОГОБИЦЬКИМ ДЕРЖАВНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ 

УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА (ДДПУ)
в Дрогобичі (УКРАЇНА) 

в особі в. о. ректора
професора, кандидата фізико-математичних наук 

Кишакевича Юрія Львовича

ЛЮБЛІНСЬКОЮ ПОЛІТЕХНІКОЮ (ЛП) 
в Любліні (ПОЛЬЩА) 

в особі РЕКТОРА

професора, доктора габілітованого інж. Марека Опеляка

КИЇВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ ЕКОНОМІЧНИМ 

УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА (КНЕУ)
в Києві (УКРАЇНА) 
в особі РЕКТОРА

професора, доктора економічних наук 

Павленка Анатолія Федоровича



УГОДА
про наукову, педагогічну та культурну співпрацю

між
Дрогобицьким державним педагогічним університетом 

імені Івана Франка (Україна),

Люблінською політехнікою (Польща),
Київським національним економічним університетом 

імені Вадима Гетьмана (Україна)

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (далі 

ДДПУ), в особі в. о. ректора, професора, кандидата фізико-математичних 

наук Кишакевича Юрія Львовича, Люблінська політехніка (далі ЛП), в особі 

ректора, професора, доктора габілітованого інж. Марека Опеляка, Київський 

національний університет імені Вадима Гетьмана (далі КНЕУ), в особі 

ректора, професора, доктора економічних наук, Павленка Анатолія 

Федоровича, надалі «Університети», для розширення дружніх зв’язків і 

взаємної співпраці, прагнучи забезпечити підвищення рівня навчання та 

забезпечення оптимальних умов розвитку наукових досліджень, 

розпочинають взаємну співпрацю і обмін досвідом.

§1

Університети заявляють про:

- спільну діяльність з розв’язку проблем в навчально-методичній 

і науково-дослідній роботі;

- обмін досвідом у визначених напрямах;

- розповсюдження інноваційних напрямів навчання;

- обмін викладачами з метою проведення занять та стажувань;

- обмін науковими працівниками (проведення наукових досліджень, 

участь у наукових конференціях);



- підготовку спільних публікацій з проведених наукових і науково- 

методичних досліджень,

- обмін науковою та навчально-методичною літературою;

- обмін досвідом організації навчального процесу і навчальними 

програмами з подібних спеціальностей;

- розробку та узгодження програм підготовки магістрів в рамках обмінів;

- обмін студентами (участь у навчанні, практиках, студентських 

наукових конференціях);

- реалізацію спільних дослідницьких проектів, в тому числі міжнародних 

грантів;

- інші види співпраці, визначені додатковими угодами між 

У ніверситетами.

§2

Співпраця відбуватиметься між відповідними окремими факультетами, 

інститутами чи кафедрами Університетів у рамках, визначених 

Університетами у «Проектах співпраці». Документи міститимуть детальні 

погодження, в т.ч. і фінансові умови.

§ 3

Координацією співпраці займатимуться відділи співпраці із закордонними 

партнерами Університетів. Крім того в кожному Університеті будуть 

призначені особи, які керуватимуть реалізацією спільних проектів чи 

здійснюватимуть нагляд за обмінами.



§ 4

Проблеми, що виникатимуть у ході реалізації обміну та спільних наукових 

проектів, будуть вирішуватися поточно. Кошти, пов’язані з реалізацією даної 

угоди, щоразу будуть предметом переговорів та узгоджуватимуться з 

керівниками факультетів, інститутів чи кафедр.

§ 5

Угода набирає чинності з дня її підписання і є безтерміновою. Дана Угода 

може бути розірвана у письмовій формі при дотриманні тримісячного 

попереджувального терміну.

§ 6

Угоду складено у шести примірниках (три українською мовою і три 

польською мовою).
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