
UMOWA

О WSPOLPRACY

mi^dzy 
Politechnikq Lodzk^

(Rzeczpospolita Polska)

і
Charkowskim Narodowym 

Samochodowo-Drogowym Uniwersytetem (Ukraina)

Pragn^c wzmocnic wzajemne zrozumienie і przyjazn mi^dzy Polsk^ і Ukraine, 
w interesach obopolnie korzystnej wspolpracy w dziedzinie szkolnictwa wyzszego і ksztatcenia 

wysoko wykwalifikowanej kadry
і uznaj^c, ze bezposrednie kontakty mi^dzy naukowcami, doktorantami і studentami odgrywajq, 

wazn^ rol§ w zapewnieniu rozwoju badati naukowych і wykorzystaniu ich wynikow dia potrzeb 
spoleczehstwa,

Politechnika Lodzka (Rzeczpospolita Polska), reprezentowana przez Prorektora ds. Nauki Prof. dr 
hab. Ireneusza Zbicinskiego, dzialaj^cego w ramach posiadanych przez niego uprawnien,

I Charkowski Narodowy Samochodowo-Drogowy Uniwersytet (Ukraina), reprezentowany przez 
Rektora prof. Anatolia Turenko, dzialajq^cego na podstawie Karty Uczeini, zwane dalej "Stronami", 

ustalaj^, CO nast^puje;

I. Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest wspotpraca akademicka, maj^ca na celu rozwoj dziatalnosci 

dydaktycznej і naukowej Stron, uwzgl^dniaj^ca ich doswiadczenie w tych dziedzinach oraz na podstawie 
rekomendacji UNESCO.

II. Cele Umowy

2.1. Strony zamierzaj^ realizowac wymian? fachowcow w celu prowadzenia wyktadow, badati 
naukowych, seminarow і konsultacji.

2.2. Strony m aj^ zamiar prowadzic wspolne badania z aktualnych problemow nauki, ktore s^ 
przedmiotem wspolnego zainteresowania.

2.3. Strony b^dq^ wymieniac doswiadczenia і informacje z zakresu dydaktyki, metod nauczania, 
struktury і tresci studiow.

2.4 Strony zamierzaj^ prowadzic wymian^ profesorow, doktorantow і studentow w ramach stazy 
oraz doskonalenia zawodowego.

2.5. Strony b?d^ nawzajem wymieniac publikacje naukowe, materiaty edukacyjne і dydaktyczne, 
programy nauczania, literature, a takze wystawy, ktore odzwierciedlaj^ o s i^n i^c ia  umawiaj^^cych si^ 
Stron,

2.6. Strony zamierzajq^ wspolpracowac w celu przygotowania і opublikowania 
podr^cznikow і literatury dydaktycznej.

2.7. Strony b?d^ wspierac organizacje dwustronnych wspolnych konferencji і seminarow oraz 
zapraszac naukowcow z uczeini partnerskich na mi^dzynarodowe sympozja, konferencje і seminaria, 
ktore b^d^s i?  odbywaty w uczelniach partnerskich.

2.8. Strony m aj^rowne prawa do korzystania z wynikow wspolnych prac podj^tych na podstawie 
niniejszej Umowy, ktore m og^byc opublikowane jako monografie, podr^czniki, artykuiy і przegl^dy.



Umowy. Przy tym Strony przyjmuj^ na siebie wszystkie istniej^ce zobowi^zania zwi^zane z wczesniej 
zapocz^tkowanymi rodzajami wspolpracy, wyznaczonymi warunkami niniejszej Umowy,

5.3. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez upowaznionych przedstawicieli 
obu Stron. Okres waznosci Umowy -  pi^c lat і jest on automatycznie przedtuzany na kazdy kolejny 
pi^cioletni okres, gdy zadna ze Stron nie oswiadczy na pismie o swojej decyzji zakonczenia Umowy nie 
pozniej 6 miesi^cy przed uptywem terminu waznosci Umowy.

5.4. Umow? sporz^dzono w dwoch egzemplarzach w j?zyku polskim і w dwoch egzemplarzach w 
j^zyku ukrairiskim, przy czym oba teksty m aj^jednakow ^m oc prawn^.

Kazda ze Stron otrzymuje po jednym egzemplarzu Umowy w kazdym j^zyku.

V I .  Formalne adresy Stron

Politechnika Lodzka

ul. Zeromskiego, 116,
90-924 Lodz, Polska 
Tel.: +48 426312001, 6312002 
Fax: +48 426368522 
E-mail: rector@adm.p.lodz.pl. 
i.akhtyrska@p.lodz.pl 
WWW. p. lodz.pl

Charkowski Narodowy Samochodowo-Drogowy 
Uniwersytet

Ul. Piotrowskiego, 25
61002 Charkow, Ukraina
Tel: +38 057 700 38 65
Faks: +38-0577003855
E-mail: rector@khadi.kharkov.ua
tgi@khadi.kharkov.ua
www.khadi.kharkov.ua
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