
Національний університет 
«Острозька академія »

MEMORANDUM 

О WZAJEMNYM ZROZUMIENIU 

w sferze nauki і edukacji 

pomi^dzy

Narodowym Uniwersytetem Gospodki Wodnej і Wykorzystania Zasoböw
Naturalnych (Rowne, Ukraina),

Uniwersytetem Narodowym «Ostrogska Akademia»
(Ostrog Ukraina)

a Sieciij Szköi LOGOS 
(Piotrkow Trybunalski, Polska)

zawarta w dniu .&.VJ.&.^.V?.'$2015 r.

Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej і Wykorzystania Zasoböw Naturalnych 
reprezentowany przez Rektora dr hab. prof. Wiktora Moszynskiego (Rowne, Ukraina), 
Uniwersytet Narodowy «Ostrogska Akademia» (Ostrog, Ukraina), reprezentowany przez 
Rektora dr hab. prof. Ihora Pasicznyka, oraz Siec Szkol LOGOS (Piotrkow Trybunalski, 
Polska) reprezentowany przez Dyrektora Regionalnego Szköl LOGOS w Warszawie 
dr Rafala Ceglowskiego, zwane dalej „Stronami”, zawieraj^ niniejszy Memorandum о 
wzajemnym zrozumieniu, zgodnie z obowi^zuj^cymi polsko-ukrainskimi 
mi^dzypanstwowymi umowami w zakresie nauki і dydaktyki.

§ 1-
PODSTAWOWE KIERUNKI WSPÖLPRACY DYDAKTYCZNEJ

1.1. Wzajemna wymiana materialow dydaktycznych і naukowych.
1.2. Wzajemna wymiana osobowa kadnj naukow^ w celu przeprowadzenia 

krotkotrwalyeh wykladow lub zaj?c trwaj^cych eo najmniej semestr.
1.3. Wspolpraca w ksztalceniu kadry naukowej Uczeln-partnerow.
1.4. Wymiana studentow w toku studiow і w ramach praktyk studenckich do 8 osob і 

jeden opiekun, na okres do dwoch tygodni.



1.5. Wspölpraca w ksztalceniu studentow na pokrewnych specjalnosci.
1.6. Formowanie zespolöw autorskich w celu wspölnego napisania і publikowania 

podr^czniköw.
1.7. Prowadzenie wspölnych przedsi^wzi^c naukowych і dydaktycznych.

§2.
PODSTAWOWE KIERUNKI WSPÖLPRACY NAUKOWO-TECHNICZNEJ

2.1. Okreslenie tematyki mozliwych wspölnych badan z dziedzin nauki, ktöre znajduj^ 
si? w kr^gu wzajemnych zainteresowan.

2.2. Tworzenie wspölnych zespolöw twörczych w celu prowadzenia badan naukowych.
2.3. Stworzenie mozliwosci wspölnej organizacji cyklicznych konferencji і seminariöw 

naukowych znajduj^cych si^ w kr^gu wspölnych zainteresowan.
2.4. Wymiana informacjami naukowymi, w tym publikacjami, dotycz^cymi 

organizowanych naukowych przedsi^wzi^c. Umozliwic badaczom udzial w nich.
2.5. Angazowanie ciesz^cych si? uznaniem naukowcöw do pracy w Radach Naukowych 

Uczeln-partneröw oraz Towarzystwach Naukowych.
2.6. Umozliwienie odbywania stazy naukowych badaczom, w tym і doktorantom, na 

okres od 1 do 10 miesi^cy. Stworzyc im odpowiednie warunki podczas stazu.

§3
POSTANOWIENIA OGÖLNE

3.1. W celu osi^gni^cia maksymalnej efektywnosci Strony b$d^ rozwijac wszystkie 
mozliwe formy wspölpracy, w tym, prowadzenie seminariöw, konferencji 
naukowych, wystaw z udzialem organizacji і firm. Do osi^gni^cia jaknajlepszych 
wyniköw Strony w swoich panstwach b?d^ wspölpracowac z przedsi^biorstwami, 
instytucjami gospodarczymi, administracj^ rz^dow^ і samorz^dem terytorialnym.

3.2. Strony zapewniaj^ uczestnikom program wymiany dost^p do odpowiednich zrödel 
naukowych, mieszkanie, wyzywienie oraz zwolnienie z wszelkich oplat. Wymiana 
realizowana jest na zasadach röwnowaznosci. Strona deleguj^ca studentow oraz 
wykladowcöw pokrywa koszty podrözy.

3.3. Wszelkie zmiany і uzupelnienia niniejszego Memorandum wymagaj^ pisemnej 
zgody wszystkich Stron і powinny byc dokonywane w formie Aneksu.

3.4. Kazda ze Stron moze rozwi^zac Memorandum na pismie z zachowaniem 
3-miesi^cznego okresu wypowiedzenia.

3.5. Kazda ze Stron uzna prawa autorskie і prawa pokrewne przysluguj^ce osobom 
fizycznym і prawnym drugiej Strony oraz ich prawnym nastcpcom і b^dzie 
gwarantowac ochron^ tych praw opieraj^c si$ na zasadach mi^dzynarodowych 
standardöw ochrony.

3.6. Memorandum zawarte jest na czas nieokreslony.
3.7. Niniejsze Memorandum wchodzi w zycie z dniem podpisania przez wszystkie 

Strony.
3.8. Memorandum zostalo sporz^dzone w j?zyku polskim і ukrainskim, po dwa 

egzemplarze dla kazdej ze Stron przy czym oba teksty s^ identyczne і posiadaj^ 
jednakow^ moc prawn^.



W imieniu W imieniu W imieniu

Narodowego Uniwersytetu 
Gospodarki Wodnej i 

Wykorzystania Zasoböw 
Naturalnych 

(Röwne, Ukraina)

ul. Soboma, 11 
33028 Röwne 

Tel.: +38 (0362) 22 10 86, 
fax: (0362) 63 34 45

Uniwersytetu Narodowego 
«Ostrogska Akademia» 

(Ostrog, Ukraina)

ul. Seminarska, 2 
35800 Ostrog 

Tel.:+38 (03654) 22949

Siec Szköl LOGOS

ul. Armii Krajowej 17 
97-300 Piotrköw 

Trybunalski 
Tel/fax: 44 732 36 01
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Prof.
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hab. Prof. 

ASICZNYK

Dyrektor Regionalny 
Dr. Prof. 
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KOORDYNATORZY MEMORANDUM:

Od Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasoböw 
Naturalnych (Röwne, Ukraina): Ihor Tymoszczuk -  Dyrektor Centrum Wspölpracy 
Mi^dzynarodowej.

Od Uniwersytetu Narodowego «Ostrogska Akademia» (Ostrog, Ukraina): Eduard 
Balaszow -  Kierownik Dzialu Wspölpracy Mipdzynarodowej.

Od Sieci Szköl LOGOS: Rafal Ceglowski -  Dyrektor Regionalny Szköl LOGOS w 
Warszawie.


