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@r.r.rrua"rrou Poccuftcrcoro rocyAapcrBeHHoro ryMaurrrapHoro yHrrBepcurera
n r. [ouo4eAoBo (Poccun)

B qen-ax o6ecueqenux e$$errrrBHoro pa3Bvrrvs.r'yMaurrrapnofi nayrcu, [porafaHA+r HaytrHofo
3H.al{prs.' rIoBhIIrIeHI.'Ix xnanuQzKalllrrz HafrHbIX KaApoB z zusopnraqvounoft roAAepxKr{

fyMaHr.rrapnoro o6pasoBaHrz {
focy4apcrBeHHat Brrcura-f, npo$eccuoHarrbHa{ rrrKoJra rzMer{r4 CraHr4cnasa llIarous Kpouro
u @utuar' Poccvtficxoro rocyAapcrBeHHofo ryMaHrrrapHoro yHr4Bepcrrrera e r. [ovro4"4ouo,

Aanee 14 MeHyeMbIe Cropon avl4, 3 aKJIIoqI4 nr{ cneAyrorqe e C ornarueurze

I. IIpeANrer CornanreHuq

flpe4uerolr AaHHofo CornarueHrzfl flBrrflercfl corpyAHr4r{ecrBo Me}KAy Qaluanolr PffV n r.
[ouo4e4ono kr focy4apcreeHHofi Brrcruefi npo(fecczoHalrnofi rurorofi r4MeHr4
Cratrnracraea llvrous e Kpocno e o6racrz ocBoeHr4r orrbrra navpoeofr ryrrnanzrapHofi
Kynbrypbl, nponaraHAbl HaIII4oHanbHoro Ha)rqHoro 3HaHr.rr z zHQopuaqizonnofi rroAnepx{Kr,r
ryMaHI'ITapHoro o6pa:onaHIar. Corpy,unuuecrBo ocyqecrBns.ercfl. H€r ocHoBe ro4onoft
nporpaMMbl, yrBeplKAaelrofi crequaJIbHLIM IlporoKonoM o corpyAHr,rqecrBe. CropoHu
nsazuo4eftcrByror B rlolroroBKe I4 pacflpocrpaHeHzrz HayqHo-aHaJrurr.rqecrofi znsopMar\ur4
lo corJlacoBaHHoMy Kpyry npo6nenr, r,rcnonb3y-f, .uayuHr,rfi, zn$opnraqvonnrrfi yr

u 3AarenbcKr4ft norenqua:r CropoH.

II.I{e,rr Corramenuq

{emro CornarueHIas. flBIrflercl opraHz3allr4s, BgavrMtoro corpyrHr4qecrBa B r,rHTepecax
4alrHeftuefo pa3BI,ITLrfl ryMalLrrapHoff :rrayK:z, rroBbrrrrenl{x rnaluszKarlulr HayqHbrx r4

leAarofuqecKl4x KaApoB, BHeApeHrrfl B peAaKrIr4oHHO-t43AaTenbCKyrO pr HayrrHo-
leAafofl4qecKyro [paKTI4Ky HoBbrx ooprur corpyAHzrrecrBa, coorBercrByroqr4x r4HTepeca]\{
Cropou.

III. O cnoeHbre Harrp aBJreHr{q corpygHrrqecrB a

Cropo nrr c orpyAHr4 traror no cneAyrorqnM Harrp aBneHr4f M :

- noAf oroBKa, aH€urrrrLr,c'ecKas. o6pa6orra u ny6 I'uxaqzx un$op Marf,vrkr lr
AOKYMEHTANbHbIX MATEPT4 ANO g E O 6IACTI4 IYM AHV TAPHOTO 3]F'AIJ'LI'-,



pa3pa6oTKa rr peuwrsar\r4s. coBMecTHbr
Ha)r{Ho-r{HSopuaqvouuofi il uy6nvr<
fyMaHrrTapHoIo 3llarll4s) Harlr4oHaJrbHo

ToM qr4cJre Suloco$cxoro, zcrlopuvecroro,
ofo, 3KOHOM[rrecKofo I4 Ap.
crHbrx lcoH Q ep eHq ufr,, cetvtuwap on, clivno3v )MoB,

- B3ar4Mo4eficrnze n npo(feccr4oHarJrbH
fyMaHr,rTap14eB

Croponrr cql,ITaror Bo3MoxrHLrM rro B3aI,I
cBoef o coTpyAHr,rqecTBa.
B cny.rae Heo6xo4zlrocrlr BLIIoJIHeHT{, K
cooTBeToTByroq[e AoroBopa 14 [poToKon

IV. Vc.lonun {uuanc[poBaHrrs

Peanrasaqzx u $wyanc[poBaHrre pa6ot u
Cornaruenrr.f,, ocyqecrBr.slorc_{ rto orAenbH
3aKrroqarorc_s B rrr,rcbMeHHoM Br4.tre. llo
Ha3Harraror rlpelcraBI4releft Ans KoHTpons LI BeAeHr4s. ilen rro ero peanr,r3arlr4r4.

V. O6sgareJrbcrBa [aprHepoB Cor,ranreHzq

llaprnepu Cor:ralrenz.f, Bbrpax{aror cBo
Cornanrenr.rx, u 6ygyt crpeMrlTbc_s K Bbrlo
rrporoKonoB o corpyAHr4qecrBe. B qelxx uo
B3ar4MocorJracoBauHbrx HarrpaBneHzxx Cropo

- perynspuo uu(fopMr.rpoBarb Apyr npyr
- oKa3brBarb co4efrcrnze n Mapt(erzH

cBoeBpeMeHHo o6Nrenzsarcr lgl.ure
uu$opnraqueft

- ocyllecrBr_rrrb o6uen zn$oprraaqzeft
Kpyrnblx oTOJIaX V I.]dCKyCC!"4.[X, D;,IraHVr

- npr4fnarrraTb coTpyAHr.rKoB xaxr4ofi
OIIMIrO3I4)MOB, CeMr4HapoB, yqeHr,IX C

rrHTepecyroil{rrM o6e cropoHbr Ha
znlpopuaqzoHHofi lerreJrbHocrr,r

- HUralKtlBaTb TBOpqecKI{e cBfl3l1r C TpeT
pe3ynbTaTax TaKr4X KOHTaKTOB

- ocyqecrBJrtrb npoQeccuoHanbHylo noAroroBKy cryneHToB c noMotrlbro
AofronHr4TeJrbHofo o6pasonauux (o6yueHzx) n lernzx rrrKoJrax

[nx 4ocruxeHI4t rlocraBJleHnofi qerz B coorBercrBr4t4 oo crarbrMr.r II ra III ]raato"-".o
Cor:raruenzx CropoHrr o6-f,:yrorcs :



oKa3brBaTb uHoopMarluoHHyro rroAAeplKKy r{HHOBarIr4oHHr,rM
NPEAOCTABTIEHLII. B II3AAHI4'X CrOPOrr XYPHANbHbIX CTPAHT4II TNg
ctarefi, AoKyMeHTanbHbrx Marepr4anon z uu(fopuaqzft o HaJrrrHrrx M
npoBoAr4Mbrx n $nruane Pffv n r. [onaoreAoBo z focy4apcrBeH
npo(pecczonamnofi umoroft AMeHr.r craucracnana fluroH_s s KpoiHo;
piBMeqarb va caftrax cropon peKnaMHyro v aHaJrr4TvtqecKyro r4H
u3rarrLrflx, a raKx(e o [naHzpyeMr,rx xonSepenqzxx v lpyr
MepolpusTvsx
B paMKax co4eficrnzrr AoBy3oBcxolry o6pa:oBaHrrro pa3Mellarb Ha ca
MaTepl{anbl 3aoqHbIX ITIKOJTbHbX OJII4MIII44A, nooqpsTb II
HaqrrHaroqr4x r{ccneAonarenefi n (popnre .racrz-rHoiz ny6rraxaqrau zx
oKa3brBarb AByXCTOpOHHTOTo rroMorrlb B rrpoBellewuu yue6no-[po
frpaKTr,rKr{ cTyAeHTOB

NPI4TNAIIIATb IIPCACTABUTEIEfi, CrOPOrr HA IIPOBOAI4MbIE VMH HAYqHbIE MC
rlpeAocraBn-rrrb Heo6xo4rzuyo zHsoprraquro o [epcneK,rrrBHoM
rlnaHupoBaHr4z HayqHo-r,rccneAoBarenrclcoff pa6orr,r, roroBflrrlr4xc.s K
Lr34aHrrflx rr Bo3Mox{Hocrlt r4x npzo6perenzx
peKoMeHAoBarb aBTopoB, peIIeH3eHToB rr HayqHbIX sl{cneproB
npo$eccopcKo-lpenoAaBareJrbcKoro cocraBa CropoH, a raK]Ke yr{eHbrx,
Kpyf HayrrHofo raprHepcrBa Pffy Lr focy4apcrseHHofi
upo@ecczonanrnofi nrxonofi r.rMeHr,r cranzcnana fl.unors r. Koocno
co4eftcreonarb opfaHr4sar\krr4 rroArrl4cKr4 r,r po3Hr4rrrJofi npo4ax<Lr HayI{H
MeroAaqecKrzx rz3laHr4fi CropoH

- npolraraHrLrpoBurc ny6nzxaqkrvr vr Marepkrurbr AByxcropoHHr.rx M3AaHr4
rrl{poKoro rrcrroJrb3oB aHkrs. B y.re6nou rrpoqecce

Conuecrno:

@urum Pffy n r. [orraoAeAoBo z focy4apcrBeHHiur Brrc'ras
rrrKoJra vMeHz cranzcraea flzroH-f, n Kpocno npoBoA{T arilIzrr IIo
nanpauenuft oorqecrnenuoro r4HTepeca v rpopuzpoeanzro o6r
norpeoHocrefi s o6racrz ryMaHr,rrapHbrx HayK, opraHr43yror r*ar4Mo
TIPOBCAEHI4I4 MCXAYHAPOIHbIX HAr{HbIX U HAYqHO-IPAKTIIqCCKT4X
ceMI4HapoB, cI4MrIo3LlyMoB, a raKxte orrrMfrkral 14 luopqecKZx KoH
IIIKOJIbHIIKOB.

VI. 3ar<onnocrr Cor.ralreHrrs

3alconHocrr cor.naureHrz{ pacnpo crpalflercs. Ha KoopllzHarlruo ro4onofr n
B3aI4MHOMy COTpyAHr4rrecTBy, a TaK)Ke aBTOpCKr4e TBoprrecKrze frpoeKTbr r,r
[porpaMMbr rro [poBeAeHr4ro coBMecrHbrx xonsepeurluit, Kpyrnbrx croJroB 14

MATEDIIANOB.
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vxasaHHrre [porpaMMbr ycraHaBnrlBarorcr vr. yrBepxAarorof, B r]
cOTpy.4HuqeCTBe, noAnelKaIIII4X elKelo.4HoMy fIoAIIzcaHr4ro rrorrHoMoqH
yqper{AeHuir - yuacxtuxon Cornaur ennfl,.

Ycronra-s ocyrqecrBneHrm AaHHoro Coualreuzs
IIpOTOKO.rraMr4.

cpox 4eficrBrz-{ AaHHoro corrarueHr4'r ycraH aBrrr4Bae.rcflHa rrqrb .rrer.
flocre orofo cpoKa AoroBop 6eg lzc^ae'Horo yBeAoMJreHr4, o pacrop)KeHr.

cTopoHbr npoAnr4BaeTcs aBTOMaTr.rqecKr4.

Kyp aropaulr Hacro_f, rrlero Aof oBopa Ha3Haqarorc, :

[auHoe Cornaurenr4e cocraBJreHo B AByx
kr M ero4zx o Ar4 H aKO Byro rcpr4 Ar4 rre cK)aro c r4ny,

1. co cropoHhr focy4apcrseHuoft srrcruefi npo$eccuouan
r'rMeHr'r cranzcnana llzrons n Kpocno llopora flarprrnar<

2. co cropoHbr @utruwrapffy n [oruo4e4oBo ...........

[nx anropcKrrx [poeKToB 14 crreqrzaJrbHbrx rrporpaMM Moryr npaKTZKo
cpoKI'I, norJlexaql4e yrBeplKAeHI'IIo cleIII4iInbHbMr{ rrporoKoJraMr{ 

"corna'renze Mo)Ker 6rrrr pacroprHyro rrocJre rrr{cbMeHHoro yEeAoMneH
cropoH 3arptr Mecrqa Ao r4creqeHr,L cpoKa ero 4eficrnzx.
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flpororco"rr peaJrlr3a\w [p ofpaMMbr coTpyAH[rr
Ha 2013-2014 n.

ocHosurrvrz SopvraMr4 corpyAHuqecr Ba Ha z0 13 -20 14 rr. sBrt'Irorc,

l. lloAroroeKa zHspacrpyKryphr rnfl rapoBeAeH'rr rouQepenqufi,
sausruir B pe)KlrMe video online.

2. llpone4eurre rIr4KJra rexqzft video online AJrr cryAeHToB 14 rpe
o6ezx cropoH B paMKax onpe4ereuuoit rrporoKonoM rrporpaMr{br o4o
KpocHo: rryrb K coBpeMeHHoMy o6pasonaHr,r*). flpanrurca , Teopns).

3. llpe4ocraBJreHrre Bo3Mo)KHocrz o6rqeHz-r video online cry.[eHTaM
Kpy)KKaM o6ezx Cropon.

4 . flo4roron Ka v p eanrzr;a\vfl, np orp aMMrr o 6veua
5. llo4roronKa K rrpoBeAeHrrro Mex4ynapoAHoro

(llonrlra) x 15 lerzro focy4apcrneHnofi Brrcrrreft
Clalnuctasa llzrou-fl r. KpocHo

6. llo4roronKa u rrpoBeAeHr4e Bcrpeq HayqHBrx
Kpocuo ra r. lonroAeAoBo (Mocxne) s 2013 roAy.
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coTpyAHr4KOB 14 CTy
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UMOWA
O FORMACH WSPOI,PRACY

MI4DZY
PWSZ iM. STANISI,AWA PIGONIA W KROSNIE

A
FrLIA ROSYJSKIEGO PANSTWOWEGO UNTWERSYTETU

(RosJA)

W celu zape nauk humanistycznych, plomowania o,ry

edukacji, podnoszenia kwalifikacji kadr naukowych i wsparcia informacyjn,ogo
humanistycznego

Paristwowa Wy2sza Szkola Zawodowa im. Stanislawa w KroSrrie
i Filia Rosyjskiego Paristwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Domodiedowo (R

Zw ane dalej Stronami, po stan awiajq co nastgpuj e :

I. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wsp6lpraca mrgdzy Fili4 RGGU w Domodi
Pafstwow4 Wy?szq Szkol4 Zawodow4 im. Stanislawa Pigonia w KroSnie w
wymiany doSwiadczeri Swiatowej kultury humanistycznej, promowania
rozwoju naukowego i wsparcia-informacyjnego ksztalcenia humanistycznego. W

europejskiego i Swiatowego doSwiadczenia ksztalcenia humanistycl.nego,
frlozofrcznego, historycznego, filologicznego, socjologicznego, ekonomicznego itd.
- organtzaqa i przeprowadzenie wsp6lnych konferencji, seminari6w, sympozj6w, o
stol6w i wystaw
- wsp6lpraca w zakresie profesjonalnego przygotowania student6w, specjalist6w-huma

rcalrzowana jest nabazie rocznego programu, zatwierdzanego specjalnym proto o
wsp6lpracy. Strony wsp6lpracuj q w przygotowaniu i rozpowszechnianiu na
analitycznej informacji w ramach um6wionych krgg6w problemowych i ych, z
wykorzystaniem ich naukowe go, informacyj ne go i wydawnicze go potenc-j alu.

U. Cel umowy.

Celem Umowy jest organizacja wzajemnej wsp6Npracy w interesach dalszep;o rozwoj
humanistycznej, podnoszenia kwalifikacji kadr naukowych i pedagogiaznyoh,
praktykg edytorsko-wydawniczq oraz naukowo-pedagogiczn4 nowych form
zgodnych z interesami Stron.

ilI. Gkfwne kierunki wsp6lpracy

Strony wsp6ipracuj 4 w nastgpuj 4cych kwestiach (kierunkach) :

- przygotowanie, anahtyczne opracowanie i publikacja informacji i
dokumentalnych w dziedzinach humanistycznych
- przygotowanie i rcahzacja wsp6lnych projekt6w w kontekScie analityctnym, wo-
informacyjnym i dzialalnoSci edyorskiej w dziedzinach nauk humanistycznych,
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SzkaNaZ
inl, Stanislnwa
w XfoJnie

Strony uznai4 za mozliwe, zgodnie z niniejsz4 umow4, tozszerzenie zakresu
wsp6lpracy.
w przypadku koniecznosci rearizacji konkretnych program6w roboqzyc|r, zaw
odpowiednie dodatkowe umowy i protokoly wsp6lpracy.

IV. Warunki finansowania wsp6lnych projektriw i program6w.

- regularnej wzajemnej informacji o realizacji danej Umowy
- wspierania marketingu produkt6w informacyjnych i uslug, rryymieniany
wydawniczych i innych niezbgdnych informacji
- prowadzenia wymiany informacji o konferencjach, sympozjach, serhinariach, o
stolach i dyskusj ach, pl anowan y ch i przy gotowywany ch przez Strony.
- zapraszartia pracownik6w kazdej ze Stron na konferencje, sympoia, semina
naukowe, prezentacie wynik6w badan naukowych w dziedzinach bgri4cych
zaintere s o w anta zapr zy j alnionej s tro ny
- realizowania tw6rczych zwt4zk6w (relacji) ze stronami trzecimi i infonn
zaprzy ja2nionejorezultatachtakiohkontakt6w
- rcalizowania profesjonalnego przygotowania student6w za pomoca
ksztalcenia w letnich szkolach

Dla osi4gniEcia postawionych cel6w zgodnte z artyktilem II i ru niniejszej Umowy
zobowiqzuj4 sig do:

rady
polu

trony

wego

trony

- zamreszczania na stronach internetowych Stron reklamow4 i analityczLr4 info
wydawnictwach, atakLe o planowanych konferencjach i innych naukowych v,rydarze
- w ramach wspierania ksztalcenia Sredniego zamieszczania na witrynach interneto Stron
matertaNy zaocznych olimpiad szkolnych, promowania obiecuj4cych pocz4tkuj4cych
w postaci czgSciowej publikacji ich prac
- udzielania dwustronnej pomocy w przeprow adzeniu praktyk studenckich

zapraszania przedstawicieli Stron na realizowane projekty naukowe - Wdaruenia
udostgpniania koniecznej inforrracji o planach ibiez4cych pracach naukovyo-

przygotowywanych publikacjach i mozliwoSciach ich zakupu
- rekomendowania arLtor6w, recenzent6w i ekspert6w naukowychzkadry profesorskiej
a tak2e uczonych wchodz4cych w sferg naukowego partnerstwa RGGIJ i pw
Stanislawa Pigonia w KroSnie
- wsp6lpracy w kwestii prenumeraty r sprzedu2y detalicznej wydawnictw
metodycznych Stron
- promowania publikacji i materiatr6w dwustronnych wydawnictw dla
wykorzystania w proces ie nauczania



Wsp6lnie:
Filia RGGU w Domodiedowo i PWSZ im. Stanislawa Pigonia w KroSnie prze
akcje sluzQce promowaniu zainteresowania spolecznego i formowaniu zapot.
spolecznego w dziedzinach nauk humanistycznych, oryanizujl wsp(
migdzynarodowych naukowych i naukowo-praktycznych konfererlcjach,
symp ozj ach, a takze olimpiadach i tw 6r czych konkurs ach dla uczni6w.

u. Prawomocno56 Umowv

Umowa ta jest wazna dla koordynacji rocznego programu wsp6lpra.cy, a
autorskich tw6rczych projekt6w dot. wsp6lpracy i specjalnych lprogra
przeprowadzenia wsp6lnych konferencj i, okr4gtrych stol6w i publikacj i materiial6w.

Wymienione wyhej programy s4 zatvtierdzane i realizowane poprzez
wsp6lpracy, podlegaj4ce corocznemu podpisaniu przez upelnomocnionyctr przedsta
Stron.

Warunki rcalizacji niniejszej Umowy zatwrerdzane s4 protokolami rocznymi.
Wa2noSd niniejszej mowy ustala sig na 5 lat.

Je2eIt po uplywie tego okresu umowa nie zostanie wypowiedziana przez
stron, z o stanie w6 wcz as pr ze dluz<>na auto maty cznie.

Kuratorami niniejszej umowy s4:

ze strony PWSZ im. Stanislawa Pigonia w KroSnie mgr Dorc,ta
P atrylak (ZaI<Nad Filolo gii Ro syj skiej )
ze strony Filii RGGU w Domodiedowo

Dla projekt6w autorskich i specjalnych program6w mog4 byi prakt
okre s y czasv, zatw ier dzone sp e cj alnymi protokolami.

Obie zaintelesowane strony mog4 przedNu?yc czas trwania Umowy.
Umowa mohe byd zerwana po pisemnej informacji przeka:zanej j )JZ

trzymiesigc znym okresem wypowiedzenia.
Umowa ta zostaNa sporz4dzona w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach w j

polskim i rosyjskim, maj4cych jednakow4 wartoSd prawr4.
Umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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protok6l do umowy o wsp6lpracy
PWSZ im. Stanislavfa Pigonia w

i Filii RGGU.w

rgdzy
oSnie
dowo

Proto k6N r ealizacj i u mowy
na lata 2013-2014

Gtr6wnymi formami wsp6 E:

1. Przygotowanie infrastruktury dla realizacji konferencji, wyklad6w i 9cw
systemie video-online

obu stron w ramach wskazanego programu "Domodiedowo - Krosno: d

2. Przeprowadzenie cyklu wyklad6w video-online dla student6w i wykla cow
do

nowoczesnej edukacji. Praktyka i teoria."
3. Umozliwienie komunikacii video-online studentom i Kolom l,Ia

stron.
4. Przygotowanie i realizacjiprogramu wymiany wykladowc6w (1 miesi4c)
5. Przygotowanie do przeprowadzenia Migdzynarodowego Festiv'zalu M

w KroSnie z okazji 15 jubileuszu PWSZ im. Stanislawa Pigonia w Krofnie
nezy

6. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkari naukowych pracowni
student6w w KroSnie i Domodiedowo w 2013 roku.
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PANSIWOWA WYzSZA SZKOTA ZAWOD(]WA
im. Stalislawa Pigonia w KroSnie

nek 1

38-400 Krosno

Filig RGG

Prof. Grze g orz P rzebinda


