
Umowa o wspotpracy naukowej, dydaktycznej і 
kulturalnej

zawarta w dniu «_ f£ » ґ  2018 r.
__________________ miqdzy__________________

Wyzszq Szkoly Lingwistycznq 
w CzQStochowie (Polska) 

і
Panstwowym wyzszym edukacyjnym zakladem 

"Uniwersytet Zarzqdzania Oswiaty" 
NANPUkrainy 

(m. Kijow, Ukraina)
У а ?-< ?*///

Panstwowy wyzszy edukacyjny zaklad "Uniwersytet 
Zarz^dzania Oswiaty" (Kijow, Ukraina] w osobie 
rektora, cztonka korespondenta Akademii nauk 
edukacji wyzszej Ukrainy, PhD Mykoly Kyryczenka, і 
Wyzsza Szkola Lingwistyczna (Czestochowa, Polska] w 
osobie Prezydenta inz. mdr. Jarostawa Kopery, 
zawierajq umow? o wspotpracy edukacyjnej і 
naukowej dziatalnosci w zakresie podyplomowej 
pedagogicznej edukacji stosunkowo podwyzszenia 
poziomu wyktadania, rozwoju badan naukowych, 
wymiany zdobyczami w pracy dydaktycznej і 
naukowej.

§1.
Strony podejmuj^ wspolne dzialania w celu potqczenia 
wysitkow w rozwiqzaniu zagadnien і problemow 
podnoszenia kwaliflkacji kadr pedagogicznych, naukowych, 
dydaktycznych, kierowniczych uczelni, przygotowaniu 
magistrow, w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej і 
wychowawczej, wymiany doswiadczen w okreslonych 
kierunkach, upowszechnieniu wspotczesnych technologii 
edukacyjnych.
Strony zobowi^zujq sie wspotpracowad w zakresie:
1. Podwyzszenie kwaliflkacji pracownikow oswiatowych z 
wydaniem dokumentu wg standartow europejskich.
2. Przygotowania magistrow w kierunkach "Kierowanie
zakladem edu k acy jn y" і "Pedagogika szkoly wyzszej" na 
podstawie wspolnego programu z wydaniem podwojnego 
dyplomu. '
3. Wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia 
wykladow, opracowania wspolnych programow 
edukacyjnych (modulow].
4. Wymiany pracownikow naukowych w celu prowadzenia 
badan naukowych, udzialu w konferencjach naukowych, itp.
5. Rozpoczecia wspolnej naukowej edycji, przygotowania 
wspolnych publikacji і innych sprawozdan z wynikow badan 
naukowych і naukowo-metodycznych.
6. Wymiany literatury naukowej і dydaktycznej.
7. Wymiany doswiadczen w organizacji procesu 
dydaktycznego w kontekscie procesu Bolonskiego.
8. Wymiany studentow (odbywanie studiow, praktyk, 
studenckich konferencji naukowych].
9. Realizacji wspolnych projektow badawczych, w tym 
grantow mi^dzynarodowych.
10. Wspolpraca w zakresie przygotowania naukowcow 
nominowanych do stopni naukowych doktora і doktora hab. 
nauk pedagogicznych, a takze przypisania naukowcow 
tytulow "docenta", "profesora" naukowo-pedagogicznych 
pracownikow Wyzszej Szkoly Lingwistycznej 
(m. Czestochowa, • Polska] w Panstwowym wyzszym 
edukacyjnym zakladem "Uniwersytet Zarzqdzania Oswiaty" 
(m. Kijow, Ukraina].
11. Innych obszarow wspolpracy okreslanych dodatkowymi 
umowami miedzy Stronami.

Угода про наукову, навчальну і культурну 
півдращо

підписана «Ю  » 2018 р.

Вищою Лінгвістичною Школою 
в місті Ченстохова (Польща) 

і
Державним вищим навчальним закладом 

«Університет менеджменту освіти»
НАПН України 

(м. Київ, Україна)
/1 /0 ? -  0 6 / / ?

Державний вищий навчальний заклад 
«Університет менеджменту освіти» (Київ, 
Україна) в особі ректора, член-кореспондента 
Академії наук вищої освіти України, доктора 
філософії Миколи Кириченка, та Вища 
Лінгвістична Школа (Ченстохова, Польща) в 
особі Президента Ярослава Копери, укладають 
угоду про співпрацю в навчальній і науковій 
діяльності з питань післядипломної 
педагогічної освіти щодо підвищення рівня 
викладання, розвитку наукових досліджень, 
обміну досягненнями в навчальній і науковій 
роботі.

§1.
Сторони проголошують про спільну діяльність з метою 
об'єднання зусиль у вирішенні питань і проблем 
підвищення кваліфікації педагогічних, науково- 
педагогічних, керівних кадрів освіти, підготовки 
магістрів, викладацькій, науково-дослідницькій роботі, 
обміну досвідом у вище вказаних напрямках, 
поширенню сучасних освітніх технологій.
Сторони зобов'язуються співпрацювати в таких 
напрямках:
1. Підвищення кваліфікації працівників освітньої галузі з 
наданням документу європейського зразка
2. Підготовка магістрів за спеціальностями «Управління 
навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи» на 
основі спільної програми з  наданням подвійного диплому.
3. Взаємний обмін викладачами для читання лекцій, 
розробки спільних навчальних програм (модулів).
4. Взаємний обмін науковцями для проведення наукових 
досліджень, участі в наукових конференціях
5. Започаткування спільного наукового видання, 
підготовка спільних публікацій, інших праць за 
результатами наукових і науково-методичних' 
досліджень.
6. Взаємний обмін науковою і навчальною літературою.
7. Взаємний обмін досвідом в організації навчання в 
контексті Болонського процесу.
8. Обмін студентами (проведення навчання, практика, 
студентських науково-практичних конференцій).
9. Реалізація спільних дослідницьких проектів, у тому 
числі міжнародних грантів.
10. Співробітництво у сфері підготовки науковців де 
здобуття наукових ступенів кандидатів і докторіЕ 
педагогічних наук, а також присвоєння учених звані 
«доцент», «професор» науково-педагогічник 
працівникам Вищої Лінгвістичної Школі 
(м. Ченстохова, Польща) в Державному вищом] 
навчальному закладі "Університет менеджмент 
освіти» (м. Київ, Україна).
11. Інші напрямки співпраці визначаються додатковим 
Згодами між Сторонами.



§2.
Dla osiqgniQcia maksymalnej efektywnosci wspolpracy Strony 

rozwijac wszystkie formy wspoipracy, f^cznie z 
organizacjq seminariow, konferencji naukowych, targow z 
udzialem organizacji i firm. W celu osiqgni^cia jak najlepszych 
rezultatow Strony w swoich panstwach b^d^ wspolpracowac z 
podmiotami gospodarczymi, administracj^ rz^dowq i 
samorzqdem.

§3.
Strony prowadz^ dziatalnosc skierowanq na zdobycie srodkow 
miQdzynarodowych, panstwowych i innych srodkow dla 
realizacji wspolnych projektow naukowych. Udziat w 
wydatkach Stron b^dzie proporcjonalny we wspolnych 
przedsi^wzi^dach.

§4.
Strony umozliwiaj^ gosciom przybyfym w ramach wymiany 
(1.3), dost^p do odpowiednich zrodel naukowych oraz 
organizacji pobytu. Wymiana realizowana b^dzie na zasadach 
ekwiwalencji.
W przypadku prowadzenia przez nich zaj$c dydaktycznych 
Strona przyjmujqca wyptaca honorarium w wysokoSci 
przyj^tej na danej Uczelni. Strona wysylaj^ca uczestnikow na 
wtasny koszt ubezpieczy ich i opiaci koszty podrozy.

§5.
1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na trzy lata. Okres 
obowiqzywania umowy moze zostac przedtuzony w drodze 
wzajemnego porozumienia Stron.
2. Wprowadzenie wszelkich zmian w porozumieniu jest mozliwe 
w formie pisemnej po akceptacji kazdej ze Stron.
3. Kazdej ze Stron porozumienia przystuguje prawo wyst^pienia 
o jego rozwiqzanie w formie pisemnej z zachowaniem 
3 miesi^cznego okresu wypowiedzenia.
4. Rozwiqzanie porozumienia wymaga zawarcia oddzielnego 
porozumienia, okreslajqcego realizacji zobowiqzan wynikajqcych 
z niniejszego porozumienia.

§6.
Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§7.
Porozumienie sporz^dzono w 2 jednobrzmi^cych 
egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

§8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem 
maj3 zastosowanie przepisy prawa mi^dzynarodowego. 
Podczas wykonania umowy strony dziataj^ zgodnie z 
obowiqzujqcym w ich krajach prawem.

§2.
Для досягнення максимальної ефективності співпр 
Сторони розвиватимуть різні форми співпр; 
включаючи організацію семінарів, наукових конферені 
виставок з участю організацій і фірм. З метою досягне* 
якнайкращих результатів Сторони в своїх краї] 
співпрацюватимуть з підприємствами, установа 
організаціями, органами державної влади і місцеві 
самоврядування.

§3.
Сторони ведуть діяльність направлену на залучень 
міжнародних, державних і інших коштів для реалізаи 
спільних наукових проектів. Участь Сторін буі 
пропорційна витратам на спільну роботу.

§4.
Сторони надають особам, що прибули по програмі обм 
(1.3), доступ до відповідних наукових джер 
забезпечують їм проживання, харчування а так 
звільнення від різних оплат. Обмін буде реалізовувати 
на засадах еквівалентності.
У випадку проведення ними занять приймаюча Сторс 
здійснює оплату праці в розмірі, прийнятому в дано 
навчальному закладі. Сторона, яка відряджає учасників 
свій рахунок, забезпечує їх і сплачує транспортні витрат

§5.
1. Дана угода укладена на три роки. Термін дії угоди мо: 
бути продовжено за взаємною згодою Сторін.
2. Введення будь-яких змін в угоді здійснюється 
письмовій формі за згодою обох Сторін.
3. Кожна зі Сторін має право розірвати уго, 
повідомивши іншу сторону в письмовій формі за 3 МІС5 
до розірвання.
4. Розірвання угоди вимагає підписання окреме 
протоколу, який визначає реалізацію зобов'язань, і 
витікають з даної угоди.

§6.
Угода набуває чинності з дня її підписання

§7.
Угоду укладено в 2-х однакових примірниках, по 1- 
для кожної із сторін.

§8 .
З питань, що неврегульовані даною угодок 
застосовуються норми міжнародного права.
При виконанні цієї угоди Сторони зобов'язуються 
діяти відповідно до чинного в їх країна 
законодавства.

Державний вищий навчальний заклад «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України (Україна)

Україна,
04053, м. Київ, вул.
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