
1ЛУЮ\¥А КАМО\¥А

^  . М ,М . А О / 3  . ,гаууагїа ш бпш........................................ ропц^бгу:
\Уу282<| Зткоіц, 2аг2 с̂І2апіа ОсЬгоп^ Ргасу \у Ка1о\¥ІсасЬ, гч/ащ сіаіе̂  \¥820Р,
г е р ге ге Ш о А У а п ^  рГ2Є2І

Капсіегга -  Маї^оггаі^ Зікогзк^ 
а
Рап8І\уо\у^ Цсгеїпісі „Ші\уег8у1:еі Хаггфгапіа ОзхуіаЦ”, тжъщ (іаіе) 1120, 
герге2Єііїо\уапут рггег:

Яекіога -  Мукоіу КугусЬепка 
І^сгпіе гшапусЬ Райпегаті,

\¥ 8ХОР і ЦХО кіеги)^с зі$ т ф  шзроіргасу лу бгіебгіпіе кзгїаісепіа і Ьабап 
паиколуусЬ, а Іакге \у рггекопапіи, ге \У8рбіргаса 1а Іегу \у іпїегезіе оЬи кісгеїш 
га\¥Іегаі ц піше] §щ  штю\у£.

§ і
1. \У820Р оз’нуіабсга, ге ]езї исгеїпі^ піериЬІісгп  ̂ ірозіаба иргашііепіа сіо 

рГ0\УаСІ2ЄПІа 8{іібІ6\У \Уу282усЬ окгезіопе \У Ре]Є8ІГ2Є исгеїпі піериЬІісгпусІї і 
гш^ткоч/ исгеїпі піериЬІісгпусІї рго\¥абгопут рг2Є2 МіпІ8Іга Каикі і 
8гко1пісРуа Шугзге^о Кгесгурозроіфі Роїзкіе^ Обріз 2 К^езїги зіаподуі 
Хаі^сгпік № 1 бо ито\уу.

2. И 2 0  оз\УІабсга, ге ]е8І исгеїпі^ риЬІісгп^ і розіаба иргаутіепіа бо 
рго\уабгепіа зІибіб\у чуугзгусЬ г^обпіе г изіаху^ о згко1пісІ\уіе \уугзгут огаг 
ге ]е8І пабгого\уапе рггег №гобо\уа А кабетіа Ш ик Реба£о§ісгпусЬ ІЛегаіпіе 
і М іпізієгзїлуо Озлуіаіу і Ш икі.

§2

Р ггебтіо іет  ито\уу ]Є8І окгезіепіе се1о\¥, газаб і \уагипкблу ргошабгепіа 
\¥8ро1ргасу ропф бгу 8ігопаті итолуу.

§3
Хакгез ито\уу оЬе]тиіе лузрбіргас^ \у бгіебгіпіе кзгіаісепіа зїибепїблу огаг 
бгіаіаіпозсі паикошо-Ьабашсге], іак г6\упіє2 ргото\уапіа киїїигу і Ігабу^і кгаіб\у 
Рагїпег6\¥.

§ 4

Сеіе ито\¥у Ь^б^ геа1І20\¥апе \у пазурці ̂ сусЬ іогтасЬ: 
XV бгіебгіпіе кзгїаісепіа:



РАМКОВА УГОДА

укладений 9 9 .. Г.. . 9 9 /. 9 ......................... між:
Вищою школою управління охороною праці в місті Катовіце, надалі ВШУОП, 
в особі:

Канцлера -  Малгожати Сікорської 
та
Державним закладом вищої освіти „Університет менеджменту освіти”, надалі 
УМО, в особі:

Ректора -  Миколи Кириченка 
надалі -  Партнери.

ВШУОП і УМО, зважаючи на інтереси обох сторін укладають цей договір, 
керуючись бажанням співпрацювати в області освіти та наукових досліджень.

§1
1. ВШУОП засвідчує, що є приватним вищим навчальним закладом і має право 

надавати навчальні послуги, що визначено в Реєстрі приватних навчальних 
закладів та асоціації приватних навчальних закладів, затверджених 
Міністром освіти і науки Республіки Польща. Витяг з Реєстру додається -  
додаток №1 до договору.

2. УМО засвідчує, що є державним вищим навчальним закладом, має право 
надавати навчальні послуги відповідно до Закону України "‘Про вищу 
освіту” і контролюється Національною академією педагогічних наук 
України та Міністерством освіти і науки.

§2

Предметом договору є визначення мети, принципів та умов співпраці між
Сторонами договору.

§з
Область договору охоплює співпрацю в галузі навчання студентів та науково- 
дослідної діяльності, а також в галузі розвитку культури та традицій країн- 
партнерів. %

§4

Цілі договору реалізовуватимуться в наступних формах: 
У галузі освіти:



2. 2шіапу шпо\¥у луутавдз іогту різетпе], росі гу^огет піе\уа2П08сі.
3. ІІтолуа лусЬосІгі \у гусіе 2 сіпіет рофізапіа і галуагіа ]е8і па сгаз 

піеокге8Іопу.

Маі^оггаіа 8іког8ка 
Капсіегг \¥82ЮР

Мукоіа КугусЬспко 
Яекіог ІІ2Ю



2. Зміни до договору вносяться у письмовій формі.
3. Договір набуває чинності з дати його підписання та укладається 

на невизначений термін.

Малгожата Сікорська 
Канцлер ВШУОП

З


