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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ 

 

pomiędzy 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną/ym przez  

……………………………………………………………………………………………………… 

a 

PAŃSTWOWĄ AKADEMIĄ NAUK STOSOWANYCH W NYSIE 

Adres: ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa  

Regon: 532192677 

 

reprezentowaną przez Rektora 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Artykuł  1 

 

Obie Uczelnie wyrażają wolę współpracy naukowej i dydaktycznej. 

 

Artykuł  2 

 

Ustala się następujące formy współpracy: 

• współpraca w ramach Programu ……………………………………………………………… 

(nazwa konkretnego programu, jeżeli dotyczy), 

• współpraca w ramach innych Programów Europejskich, 

• wymiana nauczycieli akademickich w celu prowadzenia wykładów, konsultacji, badań 

własnych, udziału w przedsięwzięciach naukowych,  

• wymiana pracowników i studentów w celach szkoleniowych, 

• wymiana publikacji i informacji naukowej. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacji Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie 

 

Artykuł  3 

 

Obie Uczelnie ustalają, że niniejsze, ramowe porozumienie stanowi podstawę dla szczegółowego 

ustalenia obszarów współpracy naukowej pomiędzy zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi 

obu Uczelni oraz osobami. Zostanie to uregulowane odpowiednimi Aneksami do Porozumienia. 

Artykuł  4 

 

Kierownicy współpracujących jednostek wyszczególnią limity osobowe oraz czas trwania 

wymiany pracowników.  

W ramach ogólnej wymiany akademickiej – Uczelnia delegująca pokrywa koszty podróży  

w obie strony. Uczelnia przyjmująca pokrywa koszty pobytu i koszty podróży wewnątrz kraju, 

jeśli dotyczą one realizacji wspólnego projektu.  

W ramach Projektu ………………………. (jeżeli dotyczy) – koszty związane z planowaną 

wymiana akademicką, uczestnictwem w konferencjach, opracowaniem wspólnych publikacji  

i inne koszty zawarte z działaniami wymienionymi w Aneksach do niniejszej umowy zostaną 

pokryte z otrzymanego grantu. 

Podróżujący w ramach niniejszego porozumienia winni być ubezpieczeni na czas pobytu  

za granicą. Uczelnia przyjmująca nie będzie pokrywała kosztów opieki medycznej. 

 

Artykuł  5 

 

Finansowanie i wykorzystanie wyników wspólnych prac badawczych i rozwojowych będzie się 

odbywało na podstawie stosownego porozumienia pomiędzy obu Uczelniami, zgodnie  

z obowiązującymi w obu krajach zasadami. 

 

Artykuł  6 

 

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejnych 

5 lat, o ile żadna ze Stron nie wypowie go na 6 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego tekstu powstałe w toku realizacji Porozumienia 

powinny być przekazane drugiej Stronie na trzy miesiące wcześniej. 

 

Artykuł  7 

 

Niniejsze Porozumienie spisane zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku 

polskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc prawną. 

 

Artykuł  8 

 

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z chwilą podpisania. 

 

  

Rektor Rektor 

 

  

 

 

 

Nysa, dnia ……………… 


