
Загальна угода про навчальну, наукову та культурну співпрацю
між

Дрогобицький державним педагогічним університетом ім. І. 

Франка з місцем знаходження в м. Дрогобич, вул. І. Франка, 24, 82100 м. 

Дрогобич, Україна в особі ректора, професора, доктора габілітованого 

Валерія Скотного

та

Ґданською вищою гуманістичною школою з місцем знаходження в 

м. Ґданську, вул. Біскупа, 246, 80-875, м. Ґданськ, Польща в особі ректора, 

професора, доктора габілітованого Збігнєва Махалінського і канцлера 

магістра Віктора Усіка.

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка в 

м. Дрогобич та Ґданська вища гуманістична школа в м. Ґданськ, надалі 

спільно йменуються як «Сторони», визнаючи, що співпраця між вищими 

навчальними закладами України і Польщі служить для розбудови та 

зміцнення добрих відносин між обома державами в сфері науки, освіти та 

культури, діючи в рамках своїх компетенцій уклали у м. Ґданську,

дану Загальну Угоду, яка надалі йменується «Угодою» такого змісту:

§1
Сторони, які укладають угоду, виражають спільну згоду до співпраці 

у таких сферах:

1. Проведення спільних наукових досліджень, організації наукових 

і дидактичних семінарів, виставок, лекцій та інших заходів.

2. Публікація результатів наукових досліджень, спільне видання 

книжок, матеріалів та інших публікацій.

3. Організації обміну студентів, викладацького складу, а також



наукових працівників, організації науково-дослідних перебувань і т.д.

4. Реалізації обміну книгами та матеріалами між бібліотеками.

5. Встановлення зв’язків з іншими закордонними науковими та 

освітніми організаціями.

6. Презентації наукових і культурних досягнень студентів двох 

Сторін.

§2

Реалізація даної Угоди наступить при умові взаємоузгоджених дій, 

при ймовірній участі у ній інших зацікавлених осіб, органів, організацій. 

Підставою таких дій будуть становити щоразу нарізно підписані угоди, в 

яких будуть конкретно окреслені фінансові зобов’язання двох Сторін. Дана 

угода не є підставою для будь-яких фінансових претензій, ні для Сторін, які 

укладають угоду, ні для будь-яких третіх осіб.

§3

1. Дана угода залишається укладеною на невизначений термін.

2. Кожна зі Сторін має право розірвати давну Угоду з дотриманням 

тримісячного терміну відмови.

3. Відмова від Угоди повинна відбутись у письмовій формі.

4. Розірвання даної угоди не несе за собою втрати сили умов, 

укладених в її межах.

§4
Правові спори, які ймовірно можуть виникнути у зв’язку з реалізацією 

даної Угоди, будуть розв'язані Сторонами шляхом взаєморозуміння.

§5
Будь-які зміни даної Угоди вимагають письмової форми.



Угоду укладено в чотирьох однакових за змістом примірниках, двох 

польською мовою, двох українською, по одному примірнику кожною мовою 

для кожної зі Сторін.

§7
Угода вступає в дію з дня її підписання.

§6

Підписи сторін:

Дрогобицький державний педагогічний Ґданська вища гуманістична 

університет ім. І. Франка в м. Дрогобич; школа в м. Ґданськ;

Ректор, професор, доктор Ректор,

габілітс

Збігнєв
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Канцлер

магістр Віктор Усік


