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Wielkopolska Wyzsza Szkola Spoleczno- 
Ekonomiczna w Srodzie Wielkopolskiej 
reprezentowana przez Prorektora prof. dr. hab. 

Ireneusza Kubiaczyka (Rzeczpospolita Polska), a 
Panstwowy Wyzszy Zaklad Edukacyjny
«Uniwersytet managementu edukacji» (Ukraina) 
reprezentowany przez Rektora dr. hab. prof. 
Wiktora Olijnyka, zwanych dalej „Stronami”, 
zawieraj^ niniejsz^ umow$ w celu podniesienia 
jakosci nauczania, prowadzenia wspolnych badan 
naukowych, wymiany wspolnych doswiadczen w 
zakresie dydaktyki і nauki, mobilnosci studentow і 
wykladowcow.

§ 1.
PODSTAWOWE KIERUNKI WSPOLPRACY 

DYDAKTYCZNEJ:

1.1. Wzajemna wymiana materialow 
dydaktycznych і naukowych.
1.2. Wzajemna wymiana osobowa pracownikow 
dla prowadzenia wykladow.
1.3. Wspolpraca w ksztalceniu kadry naukowej 
Uczelni-partnerow.
1.4. Wymiana studentow w toku studiow і w 
ramach praktyk studenckich.
1.5. Wspolpraca w ksztalceniu studentow na 
pokrewnych specjalnosci.
1.6. Formowanie zespolow autorskich w celu 
wspolnego napisania і publikowania 
podr^cznikow.
1.7. Prowadzenie wspolnych przedsi^wzi^c 
naukowych і dydaktycznych.
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Вєлькопольська Вища Школа Суспільно- 
Економічна (Республіка Польща), в особі 
Ректора доцента, доктора наук 
Пшемислава Францковяка і Університет 
менеджменту освіти НАПН України 
(Україна), в особі Ректора професора, 
доктора наук Віктора Олійника, надалі 
«Сторони», укладають угоду про 
співпрацю в навчальній і науковій 
діяльності з метою підвищення рівня 
викладання, розвитку наукових 
досліджень, обміну досягненнями в 
навчальній і науковій роботі, мобільності 
студентів і викладачів.

§ 1.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАВЧАЛЬНО- 

МЕТОДИЧНОЇ СПІВПРАЦІ:

1.1. Взаємний обмін науковими і 
навчальними матеріалами.
1.2. Взаємний обмін викладачами для 
читання лекцій.
1.3. Стажування викладачів в 
університетах-партнерах.
1.4. Обмін студентами у процесі 
навчання та у рамках студентських 
практик.
1.5. Співпраця щодо навчання 
студентів на споріднених спеціальностях.
1.6. Створення авторських колективів 
для спільного написання і видання 
підручників, монографій.
1.7. Спільна реалізація науково-



закладі. Сторона, що направляє студентів 
і викладачів по обміну, оплачує їх проїзд.
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§6.

§7.
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§6.
1. Дана угода укладена на невнзначеннй 
термін.
2. Внесення будь-яких змін до угоди 
здійснюється у письмовій формі за 
згодою обох Сторін у формі Додатку до 
угоди.
3. Кожна із Сторін має право розірвати 
угоду, повідомивши іншу Сторону у 
письмовій формі за 3 місяці до її 
розірвання.
4. Кожна із Сторін визнає авторські 
права, що належать фізичним та 
юридичним особам іншої Сторони, а 
також їхнім правонаступникам і гарантує 
дотримання цих прав на основі 
міжнародних стандартів.

§7.
Угода набуває чинності з дня її 
підписання обома Сторонами.

§ 8 .
Угоду укладено в 2 примірниках, по 1 
для кожної із сторін, які мають однакову 
юридичну силу.

§9.
З питань, що неврегульовані 
угодою, застосовуються 
міжнародного права.
ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України 
(Україна) 
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