
УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ 

Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича 

вул. Коцюбинського 2 58012, м. Чернівці, Україна в особі ректора проф. 
Степана Мельничука та 

Університетом у Білостоку вул. М. Кюрі-Склодовської, 14 15-097, м. Білосток, 
Республіка Польща в особі ректора проф. Роберта-Владислава Циборовського 

§1 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та 
Університет у Білостоку та, що далі іменуються Сторонами, декларують 
початок співпраці у галузі проведення наукових досліджень та навчання, а 
також розвитку академічних контактів між студентами, викладачами та 
науковими співробітниками обох організацій. 

§2 

Співпраця між сторонами угоди буде реалізована через: 
1)  проведення спільних наукових досліджень, реалізації дидактичних 
досліджень у галузі взаємних зацікавлень; 
2)  обміну досвідом у навчальному процесі та опрацюванні освітніх програм; 
3)  обміну викладачами та науковими співробітниками; 
4)  обміну студентами; 
5)  спільної участі в міжнародних наукових проектах; 
6)  спільної організації наукових симпозіумів, семінарів та конференцій; 
7)  обміну науковою інформацією, публікаціями, дидактичними 
матеріалами (в тому числі й обмін між бібліотеками обох інституцій); 
8)  розвитку інших форм співпраці, визначених обома Сторонами. 

§3 

1.  Конкретні умови реалізації заходів, здійснюваних у рамках співпраці, 
можуть врегульовуватись у річних або довгострокових програмах. 
2.  Фінансування усіх заходів, здійснюваних за цією Угодою, 
відбуватиметься на засадах взаємності з урахуванням фінансових можливостей 
партнерів, а також фондів, які кожна зі Сторін буде залучати із зовнішніх 
джерел. 
3.  Виконання Угоди буде відбуватися згідно з правовими нормами, 
чинними в обох державах. 
 

§4 

1. Угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом 5 
(п’яти) років. Угода продовжується автоматично на кожні наступні 5 (п’ять) 
років. 
При достроковому розірванні Угоди одна зі Сторін повинна письмово 
повідомити про своє рішення іншу Сторону не пізніше, ніж за 6 місяців до її 
закінчення. 



2.  Угода може бути змінена або доповнена за згодою сторін. 
3.  Угоду підписано українською та польською мовами, по одному 
примірнику для кожної зі сторін. Обидві версії мають однакову юридичну силу. 
 

        

                                             

               

 

 

проф. Степан Мельничук                            проф. Роберт В. Циборовські  
Ректор                                                               Ректор 
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Від імені                                                      
Чернівецького національного 
університету імені Юрія 
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Університету в Білостоку 
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