
UMOWA

o międzynarodowej współpracy 
zawarta 28 lutego 2007r. 

między

Instytutem Turystyki i Rekreacji
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza

w Jarosławiu 
i

Wydziałem Wyckowania Fizycznego Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Iwana Franki w Drokobyczu

Działając na podstawie § 1, 2 i 5 umowy o współpracy naukowej, pedagogicznej 
i kulturalnej zawartej pomiędzy PWSZ w Jarosławiu i Uniwersytetem Pedagogicznym 
w Drohobyczu w dniu 25 kwietnia 2006r., zostaje zawarta umowa pomiędzy:

Instytutem Turystyki i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
i
Wydziałem Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana 
Franki w Drohobyczu.

§1

Celem zawarcia umowy jest realizacja postulatów wynikających z wcześniej 
podpisanej umowy, dotyczy wymiany studentów i pracowników dydaktycznych w okresie 
organizowania i prowadzenia obozów studenckich w ramach przedmiotu „Obozy 
i turystyka kwalifikowana".

§2

1. PWSZ w Jarosławiu i Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu zobowiązują się 
do wymiany 20 osobowej grupy studentów z prowadzącym zajęcia na okres 6 dni.

2. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z przedstawionym przez obie strony 
programem przedmiotu.

3. Przewidywany termin wyjazdu studentów PWSZ w Jarosławiu do Drohobycza 
nastąpi 20.VIII.2007r.

4. Przyjęcie studentów z Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu do PWSZ 
w Jarosławiu nastąpi 10.IX.2007r.



§3

Strony umowy zobowiązują się do współpracy w zakresie organizowania 
konferencji naukowych, prowadzenia badań w zakresie turystyki i rekreacji, 
krajoznawstwa, organizowania zawodów sportowych pomiędzy studentami PWSZ, 
a Uniwersytetem.

§4

1. Umowa nabiera mocy prawnej z momentem podpisania przez obie strony. Strony 
mogą wypowiedzieć umowę z góry uprzedzając o zamiarze drugą stronę.

2. Wprowadzenie wszelkich zmian w umowie jest możliwe w formie pisemnej po 
akceptacji każdej ze stron.

§5

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w języku ukraińskim 
i w języku polskim, po 1 dla każdej ze stron. Oba teksty mają jednakową moc prawną.

Rektor
Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej 
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w Jarosławiu

Rektor
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Iwana Franki 
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