
УГОДА
* у  про наукову і навчальну співпрацю

• між
--Державним вищим навчальним закладом ’’Університет менеджменту 

освіти” Національної академії педагогічних наук України
(Укра’ша)

і
Педагогічним університетом ім. Комісії національної освіти в Кракові

(Польща)

З метою розширення контактів та розвитку двосторонніх стосунків 
Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти в Кракові (УПК), вул. 
Подхоронжих 2, 30-084 Краків, представлений Ректором, проф. д. габ. Міхапом 
Слівою, і Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту 
освіти" Національної академії педагогічних наук України (ДВНЗ "УМО" НАЛН  
України), вул, Артема (Січових Стрільців), 52-а, 04053, м. Київ, представлений 
Ректором, проф., д. педагогічних наук габ., дійсним членом Національної 
академії педагогічних наук України Віктором Олійником, далі названі 
“ Сторонами" , укладають наступну Угоду:

§1
Сфера дії Угоди

1.1. Проведення спільних наукових Досліджень.

1.2. Обмін науковими працівниками з метою проведення досліджень та читання 

лекцій.

1.3. Індивідуальний та груповий обмін студентами/аепірантами з метою 

односеместрового навчання; кількість учасників обміну буде кожного разу 

узгоджуватися у письмовій формі і затверджуватися особою, яка має 

повноваження представника навчального закладу (у випадку УПК —  проректор 

з наукової роботи і міжнародної співпраці; у випадку ДВНЗ "УМО” НАГІН 

України — директор Науково-дослідного інституту).

і .4. Координація навчальних візитів.

1.5. Створення і реалізація спільних програм навчання — подвійні дипломи.

1.6. Співпраця у рамках міжнародних програм (таких як Ега8тиь+ та інші).

1.7. Обмін інформацією та науковими публікаціями.

1.8. Організація спільних семінарів, практик і наукових конференцій.

§2
Фінансування

2.1. Участь у наукових дослідженнях фінансуються окремо кожною стороною.
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якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить про денонсуванння Угоди у 

термін не менше 6 місяців до завершення календарного року. У разі 

денонсування Угоди виконання усіх запланованих Угодою заходів 

продовжується до моменту їх реалізації.

5.3. Угода складена польською і українською мовами у 4 примірниках, по два 

екземпляри кожною мовою, які мають однакову юридичну силу. Кожна 

Сторона отримує два примірники, по одному кожною мовою.
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