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W celu dq2enia do umocnienia przyjacielskich
kontakt6w pomigdzy Rzeczypospolitq Polskq,

C qenurc yKpenneHnn ApyxecrBeHHbrx orHourenr/r
Mex4y Pecny6nnrofr flonuura n Poccneh n

a Rosjq w celu wspoNpracy pomigdzy uczelniq coTpyAHvrr.recTBa Mexqy aKaAeMnqecKklMr4 KpyraMfi n
a Stowarzyszeniem w zakresie wyksztaNcenia Accor-lraqneri a o6nacrfi Bbrcr.!ero o6pasoaaHnn,
wy2szego, nauki i kultury , a szczegolnie prac HayKn n KynbTypbr, B qacTHocTvr HayqHopa6orur,
Accorlilaqrq
naukowo-badawczych
Stowarzyszenie 14ccneAoBarenucrofr
Absolwentow Uczelni Petersburskich KRS BbrnycKHr4KoB KRS 000215703 n Oe4eparbHoe
000215703 i Federalny Pafstwowy Samarski rocyAapcrBeHHoe oOpaeoearer'tbHoe yL{pexqeHile
Uniwersytet Techniczny , dalej Strony Bbrclrtero o6pasoaannn CauapcrntZ rocy4apcraennutfi
postanowily podpisa6 niniejszq Umowg o TexHilLfecKnil ynnaepcnrer, peuilnil noAnrcarb gro
cornaueHile o corpyAH ilL{ecrBe.

wspolpracy.

zakresie prac naukowo-badawczych, wymianq

s1
CropoHur 6ypyr corpyAHr4qarb e
nccne4oaannfr n paapa6oror, oOuesa

pracownikow

naukowo-badawczych,

pa6ornnraMn, opraHn3aqvn npoeKToB no noBbttrteHnto

w

xaannQnxaqur npenoAaBarenefi yHilBepcilTeroB B
npilHqhne eQSerrnenoro ilcnorb3oBaHtat onbrra

Strony

,

s1
bedA realizowa6 wsp6lpracq w

organizowa6 przedsigwzigcia

podwyzszenia kwalifikacji
uczelni wychodzqc

z

zakresie

wykladowc6w

o6nacrkl
HayqHbtMt/t

xax(Aorir l4s cropoH.

zasady efektywnego

wykorzystania do6wiadczeri kazdej ze Stron.

s2

Strony bgda realizowac wymianq CropoHur 6ygyr
do6wiadczen, informacji w zakresie nnQopruaqrei o
przygotowania wysoko wykwalifikowanych
kadr, wymianq student6w, magistrantow,
doktorantow, mlodych pracownikow nauki
wykladowcow uczelni polskich z ktorymi
wspoNpracuje Stowarzyszenie Absolwentow
i

s2
o6MeHhsarucR

onbrroM.

noAroroBKe

BblcoKo-

xaann$rqnpoBaHHbrx KaApoB, o6uenou cry.qeHraMH,
acnhpaHTaMn, acnnpaHTaMH. MonoAblMl4 yqeHblMlr

H

npenoAaBarenfiMlt nofl bcKHX xonneAxei c xoropb,Mr

corpyAHvrqaer Accoqnaqnn BbtnycKHl,tKoB Catrrrl-lerep6yprcKhx yHHBepchreroB.

Uczelni Sankt petersburskich.

s3
Strony bqdq wymieniac

sig

s3

publikacjami

naukowymi, skryptami, literaturq nauKowq, a
takze informacjami o realizowanych
wystawach , konferencjach i seminariach, i

innymi materia{ami prezentujqcymi

osiqgi

Cropoxut 6yAyr o6rMeHilaarucn
ny6 nnxa4nfl

M

o BbtcraBKax, KoHeepeHqilFX vl
ceMrHapax, a raKxe ApyfnMA Marep[araMfi.
npeAcraBnFtou.lt4Mt4 pa6ory

s4
Petersburskich wydaje

Polskiej

cykliczne

w

Rzeczypospolitej
zarejestrowane

ra,

rn$oprvraqraefr

obydwu Stron.

Stowarzyszenie Absolwentow Uczelni Sankt

HayqHbrMl4

n, cLleH apn+Mn, na yv u ori n ureparypo

o6erx CropoH.

s4
Accorlraqrafl

BbtnycKH14KoB Caurr_flerep6yprcxor,r

aKaEeMVn nyOnraxyer e pecny6nraxe flonsua
nepiloAhqecKoe il34arenbcrBo <Hoeocrr HavRu

wydawnictwo "science News of Eastern BOCTOqHbIX
TEXHhqECKTX
yHIBepcrTeToB)
Technical Universities,,, w sklad redakcji Pegarroput
Konne4xa 6y4yr cocroflTb t 3
kolegium wchodzic bedq przedstawiciele npeAcraBilrenerZ
cropoH. 3ace4aHrr peAKonnerilkl
Stron. Posiedzenia kolegium redakcyjnego 6ygyr npoxoAllrb
B ropoAe flp6nrn.
bgdq odbywac sig w mie6cie rejestracji
wydawnictwa w Lublinie.

s5
Strony uzgadniajq prowadzenie wsp6lnych
badan naukowych, naukowo metodycznych
dotyczqcych aktualnych i9i przedstawiajqcych
wsp6lne zainteresowania nauki, techniki, i

s5
CropoHur cornaualorcF npoBoAhrb

coBMecrHbte
HayqHble n HayqHbre rccneAoBaHilF no HurneurHr,rru
igi,

npe4craBnnn o6qrae nHTepecbt
TexHr4Kt4

e oOnacril HayKn,
v AnAaKruKn. B erofi cBflsr/ noaBo

dydaktyki. Przy tym prawo na wykorzystanie hcnonb30BaTb
pesynbTaTbl
COBMCCTHbIX
wynikow wspolnych badan, zrealizowanych w
nccnegoaaHnrZ, npoBo4r/Mbtx
B
paMKaX
ramach wspolpracy przynale2y obu stronom w
coTpyAHt4L{ecTBa, paBHOMepHo pacnpeAerflercF

r6wnym stopniu.

MexAy AByMF CTOpOHaMh.

s6

Strony zobowiqzujq siq
przedstawicieli partnerow na

s6
zapraszac
najbardziej

znaczqce wydarzenia: konferencje naukowe,
sympozja, seminaria, realizowane Stronami, a

takze przedsigwziqcia zwiazane z
jubileuszami.
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nperqcraBnFrcu_lt4x eganrMHultit t4HTepec HayqHbtx
xoH$epenrlvflx, cnMno3ryMax, ceMilHapax, a raKxe
B

MeponphFThflx, cBF3aHHbtx

c

npasAHoBaHneM

ro6rnerinurx h naMFTHbtx Aar.

s7
Programy wsp6lpracy opracowywane bqdq w

kierunkach zwiqzanych

Croponsr obnsyrcrcn npnrflalrlarb npeAcraauteneij
naprHepoB rqnfi yqacrna e Han6oree 3HaL{ilMbtx

z rozwojem

:

hydroenergetyki, odnawialnych 2rodel energii,
ochrona otaczalqcego Srodowiska, utylizacjq

s7

l-lporpauuut corpyAHnqecrBa paspa6aruBaprcn no

HanpaBneHnfiM, cBfl3aHHbtM
pa3BHTheM
c
rilAporexHhqecKoro crpohrenbcrBa. eoso6xoe_
nqe[aof HerpaAhL{t4oHuori gHeprerrKH, 3au]!4Tbt n

T

zanieczyszczert, opracowywaniem nowych
materialow budowlanych i efektywnoSciq
energetycznq. Ze strony polskiej za realizaile
odpowiada prezes SAUP (dr inz. Franciszek
Switala), a ze strony rosyjskiej FGBOU BO
,,Samarski Panstwowy Uniwersytet Techniczny
, (rektor- prof. Dr hab. inz. DE Bykov)

oxpaHbr or(pyxapu_leil cpeAbt, oopasoBaHrF B
o6nacrn ycror7uneoro pa3Brtru+. C nonucxora
cTopoHbr KoopArHaLll4ro coTpyAHt4rlecrBa

paMKax

Hacronqero AoroBopa ocyrr1ecrBnner Accollfial{hq
BbrnycKH14KoB Canxr flerep6yprcrrax Bysoa (r.r.n.
nux. O. Caurana), c poccurZcxorTr cropouur - OI-EOV
BO <Cauapcxttfr rocy4apcraeHHulfr rexHr.{ecxilfi
yHuBepcnrer> (pexrop - A.r.H., npo$. [.E.Eurxoe)
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Strony

B

bqdq wymienia6 siq pracownikami

Croponut 6yRyr o6MeHilsarucn yqeHbtMr/

AnF

nauki, realizowac wsp6lne badania konferencje

npoBeAeHrF coBMecrHbrx HayqHbtx nccne4oeauni,

, wycieczki dydaktyczne dla student6w. Strony

npoBeAeHfiF coBMecrHbrx xon$epenqri,

bqdq delegowa6 pracownik6w nauki

na

opraHil3oBbrBaTb cTaxnpoBKn Ane MonoEbrx yqeHbrx.

na kontrakt

we

l-lpr,r neo6xo4t,tvocrn CropoHur

dlugoterminowe zatrudnienie

6ygyr

a

raKXe

HanpaBnFTb

npenoAaBareneil Ha Aonrocpol{Hyro neAarorilqecKyro
paOory no KoHTpaKTy ,qnfl pa6orur B ApyxecrBeHHbrx

wsp6lpracujqcych uczelniach.

Bysax.

s8
Strony bgdq realizowac wsp6lne monografie,

se
Cropouut 6yayr ocyu1ecrBnnTb coBMecrHoe rr,Aa+ne

prace naukowe, wydawnictwa tematyczne,

vonorpa$nr,r, HayL{Hbrx crarerl,

pomoce dydaktyczne.
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TeMarrqecKklx

nh n y t<asauuitt.
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mozliwosci realizacji innych przedsiqwzigc

flo4nncannurfr .Qoroeop o corpyAHr4qecrBe He
ncKnloqaeT Bo3MoxHocTn npoBeAeHnF Apyrilx

ktore bqdq uzgodnione Stronami.

ueponpunrrrTr

Podpisana umowa o wsp6lpracy nie wyklucza

no

corpyAHrlqecrBy, Koropbre Moryr

6utru cornacoBaH br Cro pona

s

s
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Konkretne przedsigwzigcia
wspolpracy, terminy

ich

dotyczqce

przeprowadzenia

tematyka prac naukowych

,

Kon xpern ure Mepon pn

ilx

ru

u Aonon

H

ilTelr bHo.
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ArnA no corpy,qH uqecrBy, cpoKr4

npoBeAeHuA, TeMarnKa HayqHbrx r/ccnerqoBa.ruit

trt

i inne biezqce Apyrile reKyqHe Bonpocbr 6yayr onpeAennrbcfl

problemy bqdq okre5lane

roboczymi

pa6ovnuu nporpaMMaMh corpy,qHrqecrBa Ha

programami wspolpracy na ka2de 2-3 lata. W

2-3 roAa. Enn

celu podpisania programow roboczych Strony

Croponur 6yayr o6uesugarucn

bqdq siq

npeAcraBnFtou.{r4Mk1 14Hrepecbr By3oB.

wymienia6

delegacjami,

Kax(Abre

noAnhcaHrn pa6ovr,rx nporpaMM
AereraLlhFM14.

reprezentujqcymi interesy poszczegolnych
Stron.

s12
Finansowe zobowiqzania wspolpracy
nastgpujqce:

s12
bqdq

Ornancoaure ycnoBun corpyAHnL{ecrBa 6ynfr
cneAyrculhe: nprHrMarculan Cropoxa o6ecneqrBaer

I
-Strona przyj mujqc a zabezpiecza uczeslnikow

yqacTHr4KoB ooMeHa HeooxoAl4MbrMil ycnoBnqMn Ann

pa6otur, Apyrhe rqena, cBF3aHHbre c npe6ureaHreM,
przebywaniem bqdq 6yAyr oroBaprBarbcn e pa6ovev nopflAKe nepeA

wymiany koniecznymi warunkami dla pracy,

z
roboczym porzqdku

-inne sprawy zwiqzane

ustalane

w

przyjazdem uczestn ikow wym

s

ia

przed

npile3.qoM yqacrH14KoB o6uexa.

ny.
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Strony zobowiqzujq sig informowac
przybyciu swoich przedstawicieli

o

CropoHur AoroBapilBaprcfl o6 usaeqeHnn Apyr Apyra

z

o npn6utrnil cBor4x npeAcraBfirenerir 3a ABa MecRL{a

dwum iesigcznym wyprzedzeniem.

AO vrx nphe3,qa.
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Niniejsza umowa nabiera mocy

jej

podpisania

13

i

funkcjonuje

w

momencie

w okresie 3

lat.

HacronqnrZ AoroBop Bcrynaer B c!4ny c MoMeHTa ero

6

r

geircreyer B reqeHne rpex ner. Ecnn
MecnLleB ,qo ncreqeHrr cpoKa Croponur He

noAnilcaHnn

Jezeli na 6 miesigcy przed jej uplywem Strony

3a

nie zgloszq w formie pisemnej o jej ustaniu, to

3anBtr e

okres obowiqzywania umowy automatycznie

cpOK AoroBopa
aBroMarfiqecKr npoAneBaeTcF Ha cre,qyrcqne Tpyr

przedlu2a sig o nastqpne 3lata.

npeKpaThTb

nncuMeFiF{ofi

$oprue o

HaMepeHilyr

ero AettCrare, To

roAa.
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Niniejsza umowa podpisana
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egzemplarzach:

Hacronquri ,qoroBop noAnncaH B AByx gK3eMnflFpax,
Ha pyccKoM r norbcKoM F3brKax. Bce exsevnnnpbr

- w jqzyku polskim

nMe|oT oAnHaKoBylo roprlA!4qecKyro cilny.

za

owa

- w jqzyku rosyjskim

Wszystkie egzemplarze maja jednakowq
prawnE,

Stowa rzyszen ie Absolwentow
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