
POROZUMIENIE DODATKOWE NR 4
Z DNIA 12.1.2011 R. 

DO POROZUMIENIA Z DNIA 28.11.2001 R.
O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM JAGIELLOŃSKIM 
W KRAKOWIE

A
NARODOWYM UNIWERSYTETEM 

LWOWSKIM IM. IWANA FRANKI

DOTYCZĄCE 
UDZIAŁU STUDENTÓW I 

DOKTORANTÓW 
NARODOWEGO UNIWERSYTETU 

LWOWSKIEGO IM. IWANA FRANKI
W ZAJĘCIACH NA WYDZIALE 

PRAWA I ADMINISTRACJI 
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
reprezentowany przez prorektora ds. dydaktyki 

prof. dr hab. Andrzeja Manię
działającego na podstawie 

Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego,

oraz

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana 
Franki,

reprezentowany przez prorektora ds. pracy nauko-
wo-dydaktycznej prof. Wołodymyra Mychajło-

wycza Kyryłycza oraz dziekana Wydziału Prawa 
Andrija Mychajłowycza Bojkę, działających na 
podstawie uprawnień przyznanych w Statucie 

Lwowskiego Uniwersytetu 
Narodowego im. Iwana Franki,

zwane dalej łącznie „Stronami”

zawierają niniejsze Porozumienie Dodatkowe
 nr 4 (dalej – Porozumienie): 

§ 1. Przedmiot
1.  Porozumienie  dodatkowe  reguluje  odbywani 
staży naukowych i specjalizacyjnych na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim przez studentów  i  dokto-
rantów/aspirantów LwowskiegoUniwersytetu Na-
rodowego im. Iwana Franki (dalej: LNU).
2. Staż naukowy może obejmować:
a) udział studentów oraz doktorantów/aspirantów 
LNU w zajęciach Szkół Praw Obcych na Wydzia-
le Prawa i Administracji UJ (dalej: WPiA UJ)  z 

ДОДАТКОВА УГОДА № 4 
ВІД 12.1.2011 РОКУ

ДО ДОГОВОРУ ВІД 28.11.2001 РОКУ 
ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ 

ЛЬВІВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ 
УНІВЕРСИТЕТОМ ІМ. ІВАНА ФРАНКА

ТА 
ЯГЕЛЛОНСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

В КРАКОВІ 

В СПРАВІ 
УЧАСТІ СТУДЕНТІВ І 

АСПІРАНТІВ 
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
В ЗАНЯТТЯХ НА ФАКУЛЬТЕТІ 

ПРАВА І АДМІНІСТРАЦІЇ 
ЯГЕЛЛОНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Львівський національний університет 
імені Івана Франка, 

в особі Проректора з науково-педагогічної 
роботи Кирилича Володимира Михайловича 

та Декана юридичного факультету Бойка 
Андрія Михайловича, які діють на підставі 
повноважень наданих Статутом Львівського 

національного університету 
ім. Івана Франка,

та

Ягеллонський університет в Кракові, 
в особі професора доктора Анджея Маніє, 

проректора з питань науково-методичної робо-
ти, який діє на на підставі статуту 

Ягеллонського університету, 

а разом — Сторони

уклали Додаткову угоду 
№ 4 (далі – Додаткова угода):

§ 1. Предмет
1.  В  Додатковій  угоді  врегульовано  питання 
проходження наукового і спеціалізованого ста-
жування  студентами  та  аспірантами  Льві-
вського  національного  університету  ім.  Івана 
Франка  (далі:  ЛНУ)  в  Ягеллонському  уні-
верситеті. 
2. Наукове стажування включає:
а) участь студентів, а також докторантів/аспі-
рантів ЛНУ в заняттях Шкіл іноземного права 
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wyjątkiem Szkoły Prawa Ukraińskiego;
b) uczestnictwo w zajęciach na WPiA UJ wyróż-
niających się absolwentów Szkoły Prawa Polskie-
go  i  Europejskiego  prowadzonej  we  Lwowie 
wspólnie przez LNU i WPiA UJ, których pobyt 
na WPiA UJ odbywa się w ramach programów 
stypendialnych.

§ 2. Rekrutacja studentów  i
 doktorantów/aspirantów LNU 

do Szkół Praw Obcych na WPiA UJ
1. LNU zgłasza WPiA UJ studentów  i doktoran-
tów/aspirantów LNU do udziału w danym progra-
mie na WPiA UJ. Studenci oraz doktoranci/aspi-
ranci LNU muszą spełniać warunki uczestnictwa 
w programach określone dla studentów WPiA UJ, 
w szczególności władać językiem obcym, w któ-
rym prowadzone są zajęcia, w stopniu pozwalają-
cym na czynne uczestnictwo w zajęciach i składa-
nie wymaganych programem egzaminów. 
2.  Udział  studentów  i  doktorantów/aspirantów 
LNU w programach prowadzonych na WPiA UJ 
dopuszczalny jest w ramach liczby miejsc przy-
znanych  dla  nich  przez  Dziekana  WPiA UJ  w 
uzgodnieniu z koordynatorem danej Szkoły Pra-
wa Obcego na UJ oraz za zgodą osób koordynują-
cych  program  ze  strony  zagranicznych  uczelni 
partnerskich współprowadzących Szkołę.
3. Koordynatorzy Szkół Praw Obcych WPiA UJ 
informują LNU z początkiem roku akademickie-
go o liczbie przyznanych miejsc dla studentów i 
doktorantów/aspirantów LNU oraz o warunkach 
uczestnictwa w danym programie. 
4. Koordynatorzy Szkół Praw Obcych na WPiA 
UJ weryfikują spełnianie przez studentów i  dok-
torantów/aspirantów  LNU  warunków  uczestnic-
twa w danym  programie. W przypadku niespeł-
nienia  powyższych  warunków,  w  szczególności 
niedostatecznej znajomości języka, w którym pro-
wadzone są zajęcia, koordynator zawiadamia nie-
zwłocznie studenta lub doktoranta/aspiranta LNU 
o niedopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach. 
5.  Studenci  i   doktoranci/aspiranci  LNU  biorą 
udział programach oferowanych przez WPiA UJ 
na  własny  koszt.  Mogą  na  zasadach  ogólnych 
ubiegać się o sfinansowanie pobytu z programów 
stypendialnych (w tym funduszy stypendialnych 
utworzonych  na  Uniwersytecie  Jagiellońskim) 
oraz z innych źródeł.

на Факультеті Права і Адміністрації ЯУ (далі: 
ФПіА  ЯУ)  за  винятком  Школи  Українського 
Права;
б) участь в заняттях ФПіА ЯУ кращих випуск-
ників  Школи  Польського  і  Європейського 
Права у Львові, що проводиться спільно ЛНУ 
і ФПіА ЯУ, перебування яких на ФПіА ЯУ від-
бувається в рамках стипендіальних програм. 

§ 2. Набір студентів і 
докторантів/аспірантів ЛНУ 

в Школи іноземного права на ФПіА ЯУ
1.  ЛНУ  надає  ФПіА  ЯУ  список  студентів  і 
докторантів/аспірантів ЛНУ для участі у даній 
програмі  ФПіА  ЯУ.  Студенти  і  докто-
ранти/аспіранти повинні відповідати вимогам 
поставленим для участі в програмах для сту-
дентів ФПіА ЯУ, зокрема володіти іноземною 
мовою,  якою будуть  проводитись заняття,  на 
рівні, що дозволить активну участь в заняттях 
та здачі встановлених програмою екзаменів.
2.  Участь  студентів  і  докторантів/аспірантів 
ЛНУ в програмах ФПіА ЯУ можлива лише в 
рамках  кількості  місць  визначених  Деканом 
ФПіА ЯУ після погодження з координатором 
обраної Школи Іноземного права в ЯУ, а також 
за  згодою  координаторів  від  іноземних  на-
вчальних закладів-партнерів співорганізаторів 
обраної Школи. 
3.  Координатори  Іноземних  Шкіл  ФПіА  ЯУ 
інформують  ЛНУ  на  початку  академічного 
року про кількість визначених місць для сту-
дентів і  докторантів/аспірантів  ЛНУ, а  також 
про умови участі в даній програмі.
4. Координатори Шкіл іноземного права ФПіА 
ЯУ проводять верифікацію відповідності сту-
дентів  і  докторнатів/аспірантів  ЛНУ  вста-
новленим вимогам участі у даній програмі. У 
випадку  невиконання  вище  вказаних  вимог, 
особливо  недостатнього  знання  мови,  якою 
проводяться  заняття,  координатор  терміново 
повідомляє студента або докторанта/аспіранта 
ЛНУ про не допуск до занять.
5.  Студенти  і  докторанти/аспіранти  ЛНУ бе-
руть участь в  програмах ФПіА ЯУ за  власні 
кошти.  Такі  студенти  і  докторанти/аспіранти 
мають право подавати аплікації на фінансуван-
ня  перебування  до  стипендіальних  програм 
(включно зі стипендіальних фондів ЯУ), а та-
кож на фінансування з інших джерел.
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§ 3. Pobyt na WPiA UJ 
wyróżniających się absolwentów Szkoły 

Prawa Polskiego i Europejskiego
Wyróżniający się absolwenci Szkoły Prawa Pol-
skiego i Europejskiego prowadzonej we Lwowie 
wspólnie przez LNU i WPiA UJ, którzy uzyskają 
stypendium  pozwalające  na  pokrycie  kosztów 
utrzymania w Krakowie, mogą zostać zaproszeni 
na  WPiA UJ  w celu  odbycia  stażu  naukowego 
przez okres nie przekraczający jednego roku aka-
demickiego. O zaproszeniu danej osoby na pobyt 
naukowy decyduje każdorazowo Dziekan WPiA 
UJ. Mogą oni uczestniczyć we wszystkich zaję-
ciach  i  programach  oferowanych  dla  studentów 
prawa na WPiA UJ. 

§ 4. Status studentów  i doktorantów/aspiran-
tów LNU oraz kwestie finansowe

1. Studenci  i  doktoranci/aspiranci LNU, o któ-
rych mowa w § 2 i § 3, traktowani są jako osoby 
odbywające staż naukowy i specjalizacyjny.
2. Studenci  i doktoranci/aspiranci LNU obowią-
zani są do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego 
na czas pobytu w Polsce.
3. Od studentów  i doktorantów/aspirantów LNU 
nie pobiera się dodatkowych opłat za udział w za-
jęciach  i  programach oferowanych  przez  WPiA 
UJ  poza  opłatami  obowiązującymi  studentów 
WPiA UJ.
4. Na podstawie niniejszego porozumienia WPiA 
UJ  ani  Uniwersytet  Jagielloński  nie  przyjmują 
żadnych zobowiązań finansowych, w szczególno-
ści związanych z pobytem studentów i doktoran-
tów/aspirantów LNU w Polsce oraz kosztami ich 
podróży.

§ 5. Postanowienia końcowe
1.  Porozumienie  zawarte  zostaje  na  rok  akade-
micki 2010/11. Jeżeli żadna ze Stron nie wypowie 
niniejszego  porozumienia  w  drodze  pisemnego 
oświadczenia złożonego drugiej Stronie w termi-
nie do 30 czerwca 2011 r., a następnie każdorazo-
wo do 30 czerwca kolejnego roku, uważa się je za 
automatycznie przedłużone na kolejny rok akade-
micki.
2. Zmiana lub wypowiedzenie niniejszego Poro-
zumienia wymaga pod rygorem nieważności for-
my pisemnej.
3. Niniejsze Porozumienie zostaje sporządzone w 
dwóch egzemplarzach, w języku polskim i ukra-
ińskim każdy, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron.

UJ                                    LNU 

§ 3. Перебування на ФПіА ЯУ 
кращих випускників Школи Польського і 

Європейського Права
Кращі  випускники  Школи  Польського  і 
Європейського  Права  у  Львові,  що  проводи-
ться спільно ЛНУ і ФПіА ЯУ,  які отримають 
стипендію на покриття витрат перебування в 
Кракові, можуть бути запрошені на ФПіА ЯУ з 
метою  наукового  стажування  на  термін  не 
довший одного академічного року. Про запро-
шення  на  наукове  стажування  в  кожному 
окремому випадку  вирішує  Декан  ФПіА ЯУ. 
Дані особи можуть брати участь у всіх занят-
тях і програмах, які проводяться для студентів 
права ФПіА ЯУ. 

§ 4. Статус студентів і докторантів/аспі-
рантів ЛНУ, і їх фінансування

1. Студенти і докторанти/аспіранти ЛНУ, про 
яких вказано в § 2 i § 3, мають статус осіб, які 
відбувають наукове і спеціалізоване стажуван-
ня.
2. Студенти і аспіранти ЛНУ зобов’язані мати 
страховий  поліс від  медичних  витрат на  час 
перебування в Польщі. 
3.  Зі  студентів  і  аспірантів  ЛНУ  не  можуть 
вимагати додаткові оплати за участь в заняттях 
і програмах ФПіА ЯУ, крім тих, що справляю-
ться зі студентів ФПіА ЯУ.
4. На підставі даної Угоди ФПіА ЯУ і Ягелло-
нський університет не беруть на себе жодних 
фінансових витрат, пов’язаних з перебуванням 
студентів/аспірантів  ЛНУ  в  Польщі,  а  також 
витратами на їх проїзд.

§ 5. Заключні положення
1. Угода укладена терміном на один академі-
чний  рік  2010/11. У  випадку,  якщо жодна  зі 
сторін даної Угоди в терміні до 30 червня 2011 
року, і надалі до кожного 30 червня наступного 
року  не  направить  письмове  повідомлення 
іншій  стороні  про  припинення  дії  Угоди,  то 
вона вважається автоматично продовженою на 
наступний рік.
2.  Внесення  змін  або  розірвання  цієї 
Додаткової  угоди  здійснюється  у  письмовій 
формі.
3. Додаткова угода укладена у двох примірни-
ках польською та українською мовами кожен 
по одному для кожної Сторони.

ЛНУ                                   ЯУ
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