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Zgodnie z zasadami poszanowania wzajemnej niezaleznosci 
і uwzgl^dniaj^c wzajemne korzysci,

Uniwersytet Narodowy Uniwersytet
„Akademia Ostrogska” і W roclawski
ul. Seminarska, 2 pl. Uniwersytecki 1
Ostrog, Rivnenska obl., 35800 50-137 W roclaw
Ukraina Polska

postanawi aj 3. zawrzec umow? о wspölpracy w celu prowadzenia wym iany akademickiej 
oraz podj^cia wspölpracy w dziedzinie nauki, kultury і edukacji.

Artykul 1.
Obydwa uniwersytety postanaw iaj^ wspölnie realizowac nastgpuj3.ce zadania:
1 . prowadzenie wspölnej pracy badawczej i/lub dydaktycznej.
2 . real izacj a programu kulturalnego.
3. wymiana pracownikow naukowo-dydaktycznych, glownych pracownikow 
uniwersyteckiej administracji w  celu rozwijania wzajemnej wspölpracy.
4. wymiana informacji, materialöw, publikacji naukowych w dziedzinach 
pozostaj^cych w sferze zainteresowania obydwu uniwersytetöw.
5. wymiana studentöw.

Artykul 2.
W spölpraca odbywac si§ b^dzie pomi^dzy poszczegölnymi wydzialami, instytutami b^dz 
katedrami Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” і ich odpowiednikami na 
Uniwersytecie W roclawskim w ramach ustalonych przez obydwie strony projektach 
wspölpracy.

4 ^  Artykul 3.
R ealizacji niniejszej um owy zajmowac si<? b^dq. Dziaty W spölpracy z Zagranicq. na 
Uniwersytecie Narodowym  „Akademia Ostrogska” і Uniwersytecie Wroclawskim. 
Dodatkowo z obu stron zostan^. wyznaczone osoby zarz^dzaj^ce realizacjq. 
poszczegölnych projektow, b^dz sprawuj^ce nadzör nad w ym iany prowadzonq. w ramach 
niniejszej umowy (koordynatorzy realizacji projektow).

Artykul 4.
Problemy powstaj^ce w  trakcie realizacji wymiany i/lub wspölnych projektow naukowych 
b^dq. rozwi^zywane na biez^co przez koordynatoröw realizacji projektow wspölpracy. 
Koszty zwi^zane z rea lizac ji niniejszej umowy poprez poszczegölne projekty wspölpracy 
b^d^. okreslone w tych projektach і b^d^ podlegaly akceptacji przez wydzialy, instytuty і 
zaklady Ыощсе w niej udzial.
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Artykul 5.
Sprawy zwi^zane z wymianq. pracowniköw naukowo-dydaktycznych i/lub studentow b^dq 
regulowane szczegolowo w osobnych projektach wspölpracy.

Artykul 6.
Niniejsza umowa jest wazna przez okres 5 lat w latach 2010-2015 i b^dzie automatycznie 
pzedluzona na okres nast^pnvGär-• pi^ciu lat o ile zadna ze stron nie wniesie -ogej
zakonczenie.
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Prof. dr hab. Igor Pasicznyk 
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Ukraina

Prof. dr hab. M arek Bojarski
Rektor Uniwersytetu
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