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Preambuła

Nawiązanie Umowy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą W
Szczecinie a Białoruskim Uniwersytetem Państwowym z siedzibą w Mińsku jest
wynikiem potrzeby dialogu oraz współpracy naukowo-badawczej oraz kulturalnej
pomiędzy Polską i Białorusią.

opierając się na wielowiekovvym współistnieniu narodów polskiego i białoruskiego
oraz popierając zainteresowaniae wspólpracą z sąsiednimi karajami europiejskimi
państwa białoruskiego, W celu wspierania kontaktów naukowych pomiędzy
nauczycielami akademickimi i studentami, str ony Umowy uzgadniają i postanawiają:

ArĘkuł 1
Działalność dydaktyczna :

1'' Wymieniać się informacjami i doświadczeniem dydaktycznym W zakresie
realizacji procesu nauczania.

2. Wymieniać się kadrą dydaktyczną w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i
wykładów okoliczności owych'

3. Wymieniać się grupami studenckimi w ramach terenowych zayęć dydaktycznych
i działań studenckich kół naukowych.

4' Umożliwić indywidualną wymianę studentów celem przygotowania prac
dyplomowych.

5. Prowadzić semestralną wymianę studencką.

Artykuł 2
Działalność naukowa

1'. określić tematykę możliwych wspólnych badań z dziedzinnauki, które znajdują
się w kręgu wzajemnych zainteresowań.

2. Stworzyć możliwość wspólnej organizacji konferencji, seminariów oraz letnich
szkół naukowych znajdujących się w kręgu wspólnych zainteresowań.

3. Wymieniać się informacjami naukowymi dotyczącymi organizacji projektów i
przedsięwzięć naukowych' Umożliwić swoim badaczom udział w nich.

4' Umożliwić odbywanie staży naukowych nauczycielom akademickim i
doktorantom.

Postanowienia ogólne
ArĘkuł 3
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określenie obszarów współpracy i wspóInej działalności badawczej będzie
Zawarte w odrębnych porozumieniach zawartych pomiędzy poszczególnymi
wydziałami obydwu uniwersytetów.
Kierując się zasadami partnerstwa, wzajemności i równych praw Strony ustalają,
że finansowanie wszystkich form współpracy naukowo-dydaktycznej będzie
za|eżeć od możliwości finansowych obu Stron i będzie przedmiotem odrębnych
pisemnych ustaleń.

Artykuł 4
Postanowienia końcowe

Umowa zostaje przygotowana w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach,
każdy w języku polskim oraz języku białoruskim.
Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat. Za porozumieniem stron może zostać
przedłużona.
Zmiany umowy będą uzgadniane przez obydwie strony i wyrażone w formie
pisemnego aneksu przez obydwie podpisujące instytucje.
Niniejsza umowa może być rozwiąZana przez każdą ze stron za uprzednim
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

5. Niniejsza umowa wchodzi w Życie z chwilą
uniwersytetów. Źf.*.=

podpisania przez Rektorów obydwu
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IIATAAHEHHE AB CyilPAUOyHTTITBE
IIAMbK

Illueqincrcin yninepcirsravr (Pecuy6.nina flomruv a),

y aco6e plKTapa' upaQecapa' AoKTapa HaByK 3gnap4a Bła4apvsIrca
i

Bełapycrcinn grnpxa}rrsIrvr yHinepcir3TaM (Pscnydłirca Be"lrapYcb),
y aco6e p3KTapa' arcagenłirca HAH Eenapyci' upaQecapa' AoKTapa HaByK

Cnpren Yna4sivripasiqa A6ła*refini'

llpeav6y,ra

3axmoqsnse naraAHeHnr a6 cyupauolHiqrae nauix [lveqincriu yuisepcir:rau y
r. lllqgIline i Belapycriu 4sxpNa}rrsInł yHinepcireTaM, pa3MeI[qaHbIM y r. MiHclcy, a6yuo}leHa
gea6xoAHacqrc pasniqqx AbI''IJIofy i npanr4seHH' cyMecnblx HaByKoBbIx i łtixxyJlbTypublx
6elapycra-uolrcrix AacneAaBaurrr}. Ha fIaAcTaBe ruNlarsqrosaź ricroprri cyicuasaHHx
roJrr,cKara i 6erapycKara Hapopay i 3aaxBor{Bannx iHrapscy Benapyci 4a cyupaqo}Hiursa s

cyce4Hinłi e}paueficriui xpaiHaui y M3TaX ca4seźuiuauur HaByKoBbIM KaHTaKTaM nanłix
HaByKoyIIanłi i cryasHraN{i saqira}leHrrx 6ari 4aua}łxroqqa i nacraHa}l{Ioub HacTyIIHae:

Apruryn 1

Y nr,lruagurrqxafi AseżHac{i:
1. ApraHisaBarlb a6ues iHQapMarlstsit i BorrbrraM BbrK,raAaHH{ rra nyvedHa-uera4nuHafi

pa6oqe, nyue6unx [JIaHaX i nparpanłax.
Ż. Crnapr,tqr uarquuacqi AJIfl a6nłeHy npa$ecapcKa-BhlKnaAusIqxinł cacTaBaM IrIfl

IłsITaHH' leru]rrź i ssA:eHHq [paKTbItIHsrx sauxrxa}.
3. A6ueHsBaIIqa cTyA3HTaMi i nłaricrpaHranłi AJI' HaByqaHH', cTaxblpoBar i npanxA3enH'

cTyA3HIIKafi Hanyrona-AacneAlłaź AseźHacui.
4. Axsrqq-n}rrxqr a6uerł cTyAoHTaMi i uaricrpanraui A-lrx ganicaHH' Ablnlołtrrrrx i

uaricrapcrix pa6o'r.

5. llpano4sius a6nłeH cTyA3HTaMi i rrlaricrpagraui lra ceMecTpax.

Aprury;r 2

Y Hanyxonaź AseźHacui:
1. BrrsHavrrqb KoJra MarrrbrMhrx r3M A"Tr npaBrA3eHnr cyMecHBrx HaByKoBbrx

Aacn eAaB aHHx!, r^xix jr xjr trLro IIb y3 aeMHu iurape c.

Ż. Cłsapslllb MarqblMacui Artq aprarłisaqsri cyuecHrrx ransepeHqsIfi, ceuiHapa} i .uerrrix

rrrKoJr, xrctx ! t! lxro ub y3 aeMHyro AacneAqbruKyro qi rasacqs.
3. Axnqqx}'rrqr a6uerr Hanyxonafi iuQapnlaqurź a6 apraHisaqsri npaexra} i

AacJIeAaBaHHx}. Ąa^:rorriqs csail,{ HaByKoyuaM yA3eJlbuiuaqr y ix.
4. lasroniqr uparxg3enHe HaByKoBbrx cra)Kbrporax acnipaHTaM i 4arrapaHrau.



Aprnryn 3

Ary.rmHrrx na;l axsHHi :

1. BsrsHa.Irrqr so6łacqi cyupaqoYrriqrna i cyuecHaił' p.acle1qaź AseźHacui, sxi'f, 6yayqs
psa''lisanaHsI y aco6nrrx fIalaAHeHH'x' 3aKJIroqaHbIX uauiN posHunłi se4aucrnaui AByx
yHinepcirera!.

2. Kipyroublc' IIpBIHqnuaui naprrrćporBa' y3aeMHacqi i pa}uanpa}x 6axi narag)Kaloqua'
Ilrro Yce Sopuu QiHaucanaunx HaByKoBbrx AacJreAaBaHua! cynpauolHiqrea i HaryvaHHx
6yayus 3aJIe)KaIIb ag $iHarrcaBhlx MafIłBIMacIIeń a6olsyx 6ar<o} i' uasiHHH 6uur [paAMeTaM
aco6Hux nicsnłosHx IIaraAHeHH-t}.

3axmoqHrr-f, naraxsHni
1. fsrae llara4HeuHe cKJIaA3eHa } AByx i5eurnuHrrx 3K3oMIIJIflpax, Ko)KHae ga nolrcxaź i

6errapycrcań ntosax.

Ż. flaralłleHHe 3aKJlloqaeuua rspuiHanł Ha 5 ra4oY. lla }saeurrań 4auo}rreHacqi nłoxa
6srqr npa4olxana.

3. llaupalrci Ia llara4HeHHx nasiHHrr 6r'lqr y3foAHeHbI a6o4nynła 6axaui i
aAJIIocTpaBaHBI' } Qopue nicrnłosara ąarn!rueHH'' ilaAllicarrara a6eAssloN,Ia }craHonaui.

4. fzras llara4HeHHe Mo)Ka 6nqs cKacaBaHa ,'rro6rru s 6aro! npsr fuone na[rpoAHJrra
fIaBeAaMJIeHH' He nasrreź qbIM 3a TpBI Męc'trIIbI.

5. fgrrr Ąaranop ycTyrlae y cirry 3 MoMaHTy 'ro ua4nicauru perrapanłi a6o4nyx
yHinepcireraf.

Cxpreź Yrra4:ilłipaniq A6rranłeźxa

Aara !E.o t. apts.L,
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