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Угода 
про співпрацю між 

Хмельницьким університетом управління та права 
і 

Поморською академією в Слупську (Слупськ, Польща) 
укладена 22, пч._____ 2015 р.

Хмельницький університет управління та права (Хмельницький, Україна) 
в особі Ректора Олега Омельчука та Поморська академія в Слупську (Слупськ, 
Польща) в особі Ректора Романа Дрозда домовились про підписання Угоди про 
співпрацю.

Сторони договору домовляються про наступне:

Стаття 1
Навчально-методична робота

1.1.Обмін інформацією та досвідом викладання в реалізації процесу навчання.
1.2.Обмін науковими кадрами для проведення лекцій або короткострокових курсів 

протягом одного семестру.
1.3. Обмін групами студентів - до 4 осіб і один керівник, на період до двох тижнів.
1.4. Запровадження практики обміну окремих студентів для підготовки дисертації.
1 .б.Семестральний обмін студентами.
1.6. Запровадження практики запрошення професорів для читання курсу лекцій 

обсягом до 60 годин (на платній основі).

Стаття 2
Наукова діяльність

2.1. Визначення теми можливих спільних досліджень у галузях науки, що 
становитимуть спільний інтерес.

2.2. Організація регулярних конференцій та семінарів, що становитимуть спільний 
інтерес.

2.3. Обмін науковою інформацією, в тому числі публікаціями, про організовані 
наукові проекти та можливість прийняття участі в них дослідників з обох сторін.

2.4. Створення можливості проведення наукового стажування вченим у т. ч. 
аспірантам (докторантам) на період від 1 до 10 місяців, а також створення їм 
відповідних умов для належного проходження стажування.



Стаття З
Загальні засади

3.1. Видатки на проїзд осіб і груп, запрошених на основі даної угоди, покриває 
сторона, яка направляє

3.2. Видатки на утримання осіб і груп в країні перебування покриває сторона, яка 
приймає.

3.3. Угода щорічно доповнюється робочими програмами.
3.4. Угода складена українською та польською мовами, по 2 примірника для кожної 

з Сторін договору. Усі примірники ідентичні.
3.5. Угода укладена терміном на 5 років і за згодою Сторін договору може бути 

•продовжена.

Від імені

2015 р.

Від імені
Поморської академії в Слупську

REKTOR

З.... ‘
Ректор 
Проф. Роман Дрозд

...... 2015 р.



AKADEMIA POMORSKA 
W StUPSKU

Umowa 
о wspolpracy mi^dzy 

Akademiq Pomorskq w Slupsku (Slupsk, Polska) 
а 

Chmielnickim Uniwersytetem Prawa i Administracji 
(Chmielnicki, Ukraina) zawarta w Stupsku dnia 2015 roku.

Chmielnicki Uniwersytet Prawa i Administracji (Chmielnicki, Ukraina) w osobie Rektora 
Olega Omelczuka i Akademia Pomorska w Stupsku (Stupsk, Polska) w osobie Rektora 
Romana Drozda postanowity zawrzec niniejszq Umow$ о wspolpracy:

Stronu Umowy postanawiajq:

Artykut 1
Praca naukowo-metodyczna

1.1. Wymieniac si$ informacjami i doswiadczeniem dydaktycznym w zakresie realizacji 
procesu nauczania.

1.2. Wymieniac si§ kadrq naukowq, celem przeprowadzenia krotkotrwalych wykladow 
lub zaj^c trwajqcych со najmniej semestr

1.3. Wymieniac si$ grupami studenckimi, licz^cymi do 4 osob i jeden opiekun, na okres 
do dwoch tygodni.

1.4. Umozliwic indywidualnq wymian§ studentow, celem przygotowania prac 
dyplomowych

1.5. Wymiana studencka na okres jednego semestru.
1.6. Umozliwianie wymiany profesorow wizytujqcych w celu przeprowadzenie odplatnie 

60 godzin zaj^c.

Artykut 2
Dzialalnosc паи ko wа

2.1. Okreslic tematyk^ mozliwych wspolnych badari z dziedzin nauki, ktore znajdujq si§ 
w kr^gu wzajemnych zainteresowan.

2.2. Organizacja cyklicznych konferencji i seminariow naukowych znajdujqcych si$ w 
kr^gu wspolnych zainteresowan.

2.3. Wymieniac si§ informacjami naukowymi, w tym publikacjami, dotyczqcymi 
organizowanych naukowych przedsi^wzi^c. Umozliwic swoim badaczom udzial w 
nich.

2.4. Umozliwic odbywanie stazy naukowych badaczom, w tym i doktorantom, na okres 
od 1 do 10 miesi^cy. Stworzyc im odpowiednie warunki podczas stazu.



Artykul 3
Postanowienia ogölne

3.1. Wydatki zwi^zane z przejazdem grup i osob, zaproszonych na podstawie niniejszej 
Umowy, bierze na siebie Strona wysylajqca.

3.2. Wydatki zwiqzane z pobytem osob i grup w paristwie przebywania, bierze na siebie 
Strona przyjmuj^ca.

3.3. Umowa corocznie b^dzie uzupelniana programami jej realizacji.
3.4. Umowa zostala sporzqdzona w j^zyku polskim i ukrairiskim, po dwa egzemplarze 

dla kazdej ze Stron.
3.5. Umowa zostala zawarta na 5 lat. Za porozumieniem Stron moze zostac 

‘przedluzona.

Chmielnickiego Uniwersytetu
W imieniu W imieniu

Akademii Pomorskiej w Slupsku 
Rektor
Prof, dr hab. Roman Drozd

2015 r.



Akademia 
l-JI Pomorska 

w Stupsku
ДОПОВНЕННЯ ДО УГОДИ
Про академічний обмін між 

Поморською академією в Слупську 
та

Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова

І. Сторони, що були зазначені вище, домовитись про наступне:

1. Загальні положення:
, 1.1 Здійснення академічного обміну відбувається відповідно до угоди про співпрацю від 

2 / ЮтОЗ-.2О2О р., з метою проведення практик та індивідуального студентського обміну для 
підготовки дипломних робіт.
2. Організація навчання:
2.1 Студенти, які беруть участь в обміні за напрямками, де навчання відбувається на 
польській мові (за винятком іноземної філології), повинні володіти польською мовою. Для 
цього
є можливість відвідувати платний курс польської мови, який проходить в перші тижні 
навчання.
2.2 Студенти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова мають 
право безкоштовно навчатись в Поморській академії в Слупську протягом 1 семестру згідно зі 
своєю спеціальністю і затвердженим планом навчання.
2.3 Студенти, які беруть участь в обміні, мають зазначити різницю в навчальних програмах, за 
якими проходить навчання в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда 
Юзькова, під час перебування в Поморській академії в Слупську.

3. Фінансова відповідальність:
3.1 Реалізація процесу навчання в Поморській академії в Слупську для студентів, які беруть 
участь в семестровому обміні, є безкоштовною. Якщо студент перериває процес навчання, 
він зобов'язаний повернути кошти навчання Поморській академії в Слупську в розмірі 400 
ЄВРО.
3.2 Кошти, які пов'язанні зі страхуванням, проживанням, харчуванням, витрати на 
проїзд покривають студенти, що беруть участь в семестровому обміні.
3.3 Існує можливість повного або часткового фінансування коштів за проживання 
(в гуртожитку) Поморською академією в Слупську при наявності письмової згоди ректора 
Поморської академії в Слупську. Якщо студент перериває процес навчання, він зобов'язаний 
повернути кошти за проживання в гуртожитку.

II. Інші положення умови про співпрацю залишаються без змін.

ситет управління 
і Л6$мда Юзькова

Поморська академія в Слупську 
(^р^іупськ, Польща)

‘ Ф h / htsiww (XadowskJ. prof. АР
—-----------^4-----------
Ректор
професор 3. Осадовський
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Омельчук
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öl Akademia
Pomorska
w Stupsku

Umowa
о wspôlpracy miçdzy

Akademiq Pomorskq w Shipsku (Slupsk, Polska)
a

Chmielnickim Uniwersytetem Prawa і Administracji im. Leonida Yuzkova 
(Chmielnicki, Ukraina)) 

zawarta w Shipsku dnia 2020 roku.

Chmielnicki Uniwersytet Prawa і Administracji im. Leonida Yuzkova w osobie Rektora, prof. Olega 
Omelchuka oraz Akademia Pomorska w Slupsku w osobie Rektora, prof. Zbigniewa Osadowskiego (dalej - 
Strony) podpisali niniejszq umowç.
Strony Umowy postanawiaj^:

Artykul 1

Dzialalnosc dydaktyczna

1.1. Wymieniac siç informacjami і doswiadczeniem dydaktycznym w zakresie realizacji procesu 
nauczania.

1.2. Wymieniac siç kadrç naukow^, celem przeprowadzenia krötkotrwalych wykladôw lub zajçc 
trwaj^cych w trakcie roku akademickiego.

1.3. Umozliwiac wymianç akademick^ studentôw, absolwentôw, doktorantöw, wykladowcow 
і pracownikôw.

Artykul 2

Dzialalnosc naukowa

2.1. Okreslic tematykç mozliwych wspôlnych badan z dziedzin nauki, ktôre znajduj^ siç w krçgu 
wzajemnych zainteresowan;

2.2. Stworzyc mozliwosc wspôlnej organizacji cyklicznych konferencji і seminariôw naukowych 
znajduj^cych siç w krçgu wspôlnych zainteresowan;

2.3. Wymieniac siç informacjami naukowymi, w tym publikacjami, dotyczqcymi organizowanych 
naukowych przedsiçwziçc. Umozliwic swoim badaczom udzial w nich;

2.4. Umozliwic odbywanie stazy naukowych badaczom, pracownikom uniwersytetow, doktorantom 
w celu podwyzszenia kwalifikacji zawodowych. Stworzyc im odpowiednie warunki podczas 
stazu.

Artykul 3

Postanowienia ogölne

3.1. Niniejsza umowa nie naklada na Strony zobowi^zan finansowych.
3.2. Procedury realizacji projektöw badawczo-rozwojowych (jezeli takie sq. wynikiem wspôlpracy) 

okresla siç na podstawie indywidualnie zawieranych umöw zgodnie z wymogami prawnymi 
w kazdym konkretnym przypadku.



A Akademia
I—JI Pomorska

w Slupsku

ANEKS DO UMOWY
dot. semestralnej wymiany akademickiej mi^dzy 
Akademiq Pomorskq w Slupsku ( Slupsk, Polska) 

a
Chmielnickim Uniwersytetem Prawa i Administracji im. Leonida Yuzkova 

(Chmielnicki, Ukraina)

1. Wyzej wymienione Strony uzgodnily, co nast^puje:

1. Zalozenia ogolne: f
1.1. Wdrozenie wymiany akademickiej odpowiednio do umowy o wspotpracy z ..... r.
w celu odbycia praktyk i indywidualnej wymiany studenckiej celem przygotowania prac dyplomowych.

2. Organizacja nauczania:
2.1. Studenci, ktorzy biorq udzial w wymianie na kierunkach prowadzonych w j^zyku polskim 
(z wyj^tkiem filologii obcych) powinni znac j^zyk polski. W tym celu majq mozliwosc uczestniczenia 
w platnych kursach j^zyka polskiego w Akademii Pomorskiej, w pierwszych tygodniach pobytu.
2.2. Studenci Chmielnickiego Uniwersytetu Prawa i Administracji im. Leonida Yuzkova majq prawo 
do bezplatnego studiowania w Akademii Pomorskiej w Slupsku w ci^gu 1 semestru zgodnie ze swojq 
specjalnosciq oraz z zatwierdzonym planem nauczania.
2.3. Studenci, uczestnicz^cy w wymianie, muszq wykazac roznic^ w programie nauczania, ktory 
obowiqzuje w Chmielnickim Uniwersytecie Prawa i Administracji im. Leonida Yuzkova w okresie ich 
pobytu w Akademii Pomorskiej w Slupsku.

3. Odpowiedzialnosc finansowa:
3.1. Realizacja procesu ksztalcenia w Akademii Pomorskiej w Slupsku dla uczestnikow wymiany 
semestralnej (min. 1 semestr) jest bezplatna. W przypadku przerwania nauki w ci^gu trwaj^cego 
semestru, student zobowi^zany jest do zwrotu AP kosztow nauczania w wysokosci 400 EURO.
3.2. Koszty zwi^zane z ubezpieczeniem, zakwaterowaniem, wyzywieniem oraz koszty transportu 
pokrywajq. osoby, ktore uczestniczq w wymianie semestralnej.
3.3.Istnieje mozliwosc calkowitego lub cz^sciowego sfinansowania kosztow zakwaterowania studentow 
wymiany przez Akademi^ Pomorskq w Slupsku za pisemn^ zgod^ rektora AP. W przypadku przerwania 
nauki w ci^gu trwaj^cego semestru, student zobowi^zany jest do zwrotu kosztow zakwaterowania 
poniesionych przez AP.

II. Pozostale warunki umowy pozostajq bez zmian.

Akademia Pomorska w Slupsku

Osadowski, prof. AP

2020 r.

Chmielnicki Uniwersytet Prawa i Administracji im. 
Leonida Yuzkova

»20 r.



Акасіетіа 
Ротоггка 
и БІирБки

Стаття З
Загальні постанови

3.1. Ця угода не покладає на Договірні Сторони жодних фінансових зобов'язань.

3.2. Порядок оформлення наукових досліджень (якщо з’явились в результаті 
співпраці) визначається на підставі окремо укладених договорів згідно 
з вимогами законодавства у кожному конкретному випадку.
3.3. Зміни та доповнення до даної угоди здійснюються шляхом письмової згоди 
Сторін.
3.4. Угода складена українською та польською мовами, у двох примірниках для 
кожної із Сторін. Усі примірники ідентичні.
3.5. Угода укладена терміном на 5 років. За згодою Договірних Сторін може 
бути
продовжена.

Від імені

Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда

Від імені

Поморської академії 
в Слупську

ЬаЬ. іпі /Ьі’ше« (Хасіоу^кі. ргоР АР

Осадовский

Дата: 12020 р. Дата: І Об 12020 р.


