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УГОДА ПРО ОБМIН ДЛЯ СТУДЕНТШ ТА ПРАЦIВНИКШ I ВЗА€МНУ СПIВПРАЦЮ 
У СФЕРI ОСВIТИ ТА НАУКИ 

МIЖ 

ДЕРЖАВНОЮ ВИЩОЮ ПРОФЕСIЙНОЮ ШКОЛОЮ 
IМ. ПРОФ. ЕДВАРДА Ф. ЩЕПАНIКА 

СУВАЛКИ, ПОЛЬЩА 

ТА 

ДОНБАСЪКИМ ДЕРЖАВНИМ ПЕДАГОГIЧНИМ УНIВЕРСИТЕТОМ 
СЛОВЯ'НСЬК, Украi'на 

Маючи на метi змiцнення взаемноi· спiвпрацi, як i прагнення до популяризацii" взаемного обмiну, 
Державна вища професiйна школа iм . проф . Едварда Ф. Щепанiка, Сувалки, Польща (що далi йменусrься 
ДВПIП) та Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагоriчний унiверсиrеr», 
Слов'янськ, Украi"на (що далi називасrься ДДПУ), встановлюють наступне : 

Статrя 1 - Об' ем спiвпрацi 
Сфери спiвпрацi включають, за обопiльноi: згоди, дiяльнiсть пропоновану обома сторонами. Ця 
дiяльнiсть направлена на пiдтримку i розвиток спiвпрацi мiж науково-навчальними закладами . 

Статrя П - Сфери спiвпрацi 
Спiвпраця за обопiльноi" згоди ДВIПП та ДДПУ, включае наступнi сфери : 

1 . Розвиток сniльних академiчних nporpaм 
2. Обмiн для студентiв 

3. Обмiн для працiвникiв 

4 . Науково-дослiдна спiвпраця 
5. Участь у семiнарах та конференцiях 

6. Обмiн науковою лiтературою та iншою iнформацiею 

Статrя Ш - Способи реалiзацii 
Пiсля попереднього узгодження об'ему дiяльностi, умови й реалiзацii" обговорюються i узгоджуються 
обома сторонами у письмовiй формi . 

Статrя IV - Координатор спiвпрацi 
Кожна зi сторiн визначае координатором спiвпрацi - Фундацiю «Iнститут розвитку мiжнародноi" 

спiвпрацi» (Познань, Польща), яка буде виконувати дорадчi функцii: у наукових та логiстичних справах, 

пов'язаних з реалiзацiею цict угоди. 

Ста-пя V - Термiн д~ припинення чинностi та змiни в yroдi 
Ця угода набирае чинностi в день П пiдписання обома сторонами i буде чинною протягом 5 (п 'яти) 
рокiв. Обидвi сторони залишають за собою право дострокового припинення чинностi угоди за умови 
надання письмовоi: вiдмови за 3 (три) мiсяця . 

Доловнення, змiни чи анулювання угоди мають бути затвердженнi письмово уповноваженими 
представниками обидвох сторiн . 

Статrя VI - Адмiнiстрування уrоди 
Адмiнiстрування цiei" угоди - це вiдповiдальнiсть ДВIПII та ДДПУ 

Ця угода була складена у 4-х (чотирьох) оригiнальних примiрниках, 2 (два) - польською мовою, 2 (два) -
украi:нською мовою, що мають однакову юридичну силу. 
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POROZUМIENIE О WYМIANIE STUDENTOW 
1 PRACOWNIКOW ORAZ WZAJEМNEJ WSPOLPRACY 

W DZIEDZINIE ЕDUКАСЛ I NAUКI 
РОМЩDZУ 

PANSТWOWA WYZSZA SZKOLA ZA WODOW А 
IМ. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIКA W SUW АLКАСН 

SUW ALIO, POLSКA 
1 

DONВASКIМ PANSТWOWYM UNIWERSYТEТEM PEDAGOGICZNYM 
SLOWIANSK, UКRAINA 

Maj<Jc na celu umocnienie wzajemnej wsp6lpracy, jak r6wniez d<JZenie do promowania wzajemnej wymiany, 
Panstwowa Wyzsza Szkola im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwalkach, Suwallci, Polska (zwany dalej 
PWSZ) oraz Donbaski Panstwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Slowiansk, Ukraina (zwany dalej DPUP), 
ustalaj<J, со nast~puje: 

Artykul 1 - Zakres wspolpracy 
Dziedziny wspolpracy obejmuj<l, za obop6ln<J zgod<J, dzialania proponowane przez оЬiе strony. Dzialania te 
przyczyni<J si~ do popierania i rozwoju wspolpracy pomi~dzy uczelniami. 

Artykul П - Dziedziny wspolpracy 
Wsp6lpraca za obopбlncl zgodcl PWSZ i DPUP, obejmuje nast~puj<lce dziedziny: 

1. Rozw6j wsp6lnych program6w akademiclcich 
2. Wymiana student6w 
3. Wymiana pracownik6w 
4. W spolpraca naukowo-badawcza 
5. Uczestnictwo w seminariach i konferencjach 
6. Wymiana literatury naukowej i innych informacji 

Artykul Ш - Sposoby realizacji 
Ро uprzednim okresleniu zakresu dzialan, warunki ich realizacji b~dci omawiane i uzgadniane przez obie strony 
w formie pisemnej. 

Artykul IV - Koordynator ds. wspolpracy 
Kazda ze stron wyznacza koordynatorem ds. wspolpracy - Fundacj~ ,,Instytut Rozwoju Wspolpracy 
МiCr(izynarodowej" (Poznan, Polska), kt6ra b~dzie pclnic funkcje doradcze w sprawach naukowych i 
logistycznych, zwic!Unych z realizacj<l niniejszego porozumienia. 

Artykul V - Okres waznosci, wygasnic;cie i zmiany w porozumieniu 
Niniejsze porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania przez оЬiе strony i b~dzie obowiцzywac przez 
okres pi~ciu (5) lat. ОЬiе strony zastrzegajц soЬie prawo wczesniejszego rozwi<Jzania umowy pod warunkiem 
zlozenia pisemnej rezygnacji z trzymiesi~cznym (3-miesi~cznym) wyprzedzeniem. 
Uzupclnienia, zmiany lub uniewaznienie porozumienia musщ Ьус zatwierdzone pisemnie przez upowaznionych 
reprezentant6w obu stron. 

Artykul VI - Zarz:tdzanie porozumieniem 
Zarz<Jdzanie niniejszym porozumieniem lezy w gestii PWSZ i DPUP. 

Niniejsze porozumienie zostalo sporzцdzone w czterech (4) oryginalnych egzemplarzach, dw6ch (2) w jCrzyku 
polskim i dw6ch (2) w j~zyku ukrainskim, posiadajclcych jednakowц тое prawщ. 
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WIМIENIU 
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W SUWALКACH R Е 1( R 
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Rektor 
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