
POROZUMIENIE DODATKOWE NR 1
Z DNIA 18 CZERWCA 2011 R. 

DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY
POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM JAGIELLOŃSKIM 
W KRAKOWIE

A
TARNOPOLSKIM NARODOWYM UNI-

WERSYTETEM EKONOMICZNYM
Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2008 R.

DOTYCZĄCE 
UDZIAŁU STUDENTÓW I 

DOKTORANTÓW TARNOPOLSKIEGO 
NARODOWEGO UNIWERSYTETU 

EKONOMICZNEGO 
W ZAJĘCIACH NA

WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI 
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
reprezentowany przez Prorektora ds. dydakty-

ki prof. dr. hab. Andrzeja Manię
działającego na podstawie 

Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego,

oraz

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekono-
miczny,

reprezentowany przez
Rektora, prof. dr. hab. Serhija Jurija, działają-

cego na podstawie Statutu Tarnopolskiego 
Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego,

zwane dalej łącznie „Stronami”

zawierają niniejsze Porozumienie Dodatkowe 
nr 1

(dalej – Porozumienie) 

§ 1. Przedmiot

1. 1.  Porozumienie dodatkowe reguluje odbywa-
nie  staży  naukowych  i  specjalizacyjnych  na 
Uniwersytecie Jagiellońskim przez studentów 
i doktorantów/aspirantów Tarnopolskiego Na-
rodowego Uniwersytetu Ekonomicznego (da-

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
ВІД 18 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ

ДО ДОГОВОРУ ПРО СПІВРОБІТНИ-
ЦТВО 

 МІЖ ЯГЕЛЛОНСЬКИМ УНІВЕРСИ-
ТЕТОМ В М.КРАКІВ (ПОЛЬЩА)

ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКИМ НА-
ЦІОНАЛЬНИМ ЕКОНОМІЧНИМ 

УНІВЕРСИТЕТОМ (УКРАЇНА) ВІД 1 
ВЕРЕСНЯ 2008 Р.

ЩОДО УЧАСТІ СТУДЕНТІВ І АСПІ-
РАНТІВ/ДОКТОРАНТІВ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ В ПРОГРАМАХ  НА 

ФАКУЛЬТЕТІ ПРАВА І АДМІНІСТРАЦІЇ 
ЯГЕЛЛОНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Ягеллонський університет в Кракові, 
в особі професора, доктора Анджея Манія, 
проректора з питань науково-методичної 

роботи, який діє на на підставі Статуту Ягел-
лонського університету,

та

Тернопільський національний економі-
чний університет 

в особі професора, доктора економічних наук 
ректора Сергія Юрія, який діє на підставі 
Статуту Тернопільського національного 

економічного університету, 
 а разом — Сторони 

уклали Додаткову угоду № 1 (далі – 
Додаткова угода):

§ 1. Предмет угоди

1. В Додатковій угоді врегульовано пита-
ння проходження наукового і спеціалізовано-
го стажування студентами та аспірантами Те-
рнопільського  національного  економічного 
університету (далі:  ТНЕУ) в Ягеллонському 
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lej: TNEU).
2.
3. 2. Staż naukowy i specjalizacyjny może obej-

mować:
a) udział studentów oraz doktorantów/aspiran-
tów TNEU w zajęciach Szkół  Praw Obcych 
(dalej też: „programy”) na Wydziale Prawa i 
Administracji UJ (dalej: WPiA UJ)  z wyjąt-
kiem Szkoły Prawa Ukraińskiego;
b) uczestnictwo w zajęciach na WPiA UJ wy-
różniających  się  absolwentów Szkoły  Prawa 
Polskiego  i  Europejskiego  prowadzonej  we 
Lwowie  wspólnie  przez  TNEU i  WPiA UJ, 
których pobyt na WPiA UJ odbywa się w ra-
mach programów stypendialnych.

§ 2. Rekrutacja studentów  i 
doktorantów/aspirantów TNEU 

do Szkół Praw Obcych na WPiA UJ

1. TNEU zgłasza WPiA UJ studentów  i dok-
torantów/aspirantów TNEU jako kandydatów 
do udziału w danym programie na WPiA UJ. 
Studenci oraz doktoranci/aspiranci TNEU mu-
szą spełniać warunki uczestnictwa w progra-
mach określone  dla  studentów WPiA UJ,  w 
szczególności władać językiem obcym, w któ-
rym prowadzone są zajęcia, w stopniu pozwa-
lającym na czynne uczestnictwo w zajęciach i 
składanie  wymaganych  programem  egzami-
nów. 
2. Udział studentów i doktorantów/aspirantów 
TNEU  w  programach  prowadzonych  na 
WPiA UJ dopuszczalny jest w ramach liczby 
miejsc przyznanych dla nich przez Dziekana 
WPiA UJ w uzgodnieniu z koordynatorem da-
nej Szkoły Prawa Obcego na UJ oraz za zgo-
dą  osób  koordynujących  program  ze  strony 
zagranicznych uczelni partnerskich współpro-
wadzących Szkołę.
3. Koordynatorzy Szkół Praw Obcych infor-
mują TNEU z początkiem roku akademickie-
go o liczbie przyznanych miejsc dla studen-
tów i  doktorantów/aspirantów TNEU oraz  o 
warunkach uczestnictwa w danym programie. 
4.  Koordynatorzy  Szkół  Praw  Obcych  na 
WPiA UJ weryfikują spełnianie przez studen-
tów i  doktorantów/aspirantów TNEU warun-
ków uczestnictwa w danym  programie i po-
dejmują  decyzję  o  dopuszczeniu  ich  do 

університеті. 

2. Наукове  і  спеціалізоване  стажування 
включає:
а) участь студентів, а також докторантів/аспі-
рантів  ТНЕУ  в  заняттях  Шкіл  Іноземного 
Права (далі також:  „програми”) на  Фа-
культеті Права і Адміністрації Ягеллонського 
університету  (далі:  ФПіА  ЯУ)  за  винятком 
Школи Українського Права;
б) участь в заняттях на ФПіА ЯУ кращих ви-
пускників Школи польського і європейського 
права ТНЕУ, перебування яких на ФПіА ЯУ 
відбувається  в  рамках  стипендіальних  про-
грам. 

§ 2. Відбір студентів і докторантів/аспі-
рантів ТНЕУ в Школи Іноземного Права 

на ФПіА ЯУ

1. ТНЕУ подає кандидатури своїх студентів, 
докторантів/аспірантів  для  участі  у  даних 
програмах на факультеті права і адміністрації 
ЯУ. Студенти,  докторанти  та  аспіранти 
повинні  відповідати  поставленим  вимогам 
для участі в програмах для студентів ФПіА 
ЯУ,  зокрема  володіти  іноземною  мовою, 
якою  будуть  проводитись  заняття,  на  рівні, 
що дозволить брати активну участь в занят-
тях  та  здачі  встановлених  програмою  ек-
заменів.
2.  Участь студентів і  докторантів/аспірантів 
ТНЕУ 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 та-
кож за  згодою координаторів  від  іноземних 
навчальних  закладів-партнерів  співорга-
нізаторів обраної Школи. 
3.  Координатори Іноземних Шкіл ФПіА ЯУ 
інформують  ТНЕУ  на  початку  навчального 
року про кількість визначених місць для сту-
дентів  і  докторантів/аспірантів  ТНЕУ,  а  та-
кож про умови участі в даній програмі.
4.  Координатори Іноземних Шкіл ФПіА ЯУ 
проводять перевірку  відповідності студентів 
і докторнатів/аспірантів ТНЕУ встановленим 
вимогам для участі у даній програмі і  при-
ймають рішення стосовно їхнього допуску до 
участі у програмі. У разі відмови, причиною 
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uczestnictwa.  W przypadku  decyzji  odmow-
nej, w szczególności w razie niespełnienia po-
wyższych warunków z powodu np. niedosta-
tecznej znajomości języka, w którym prowa-
dzone  są  zajęcia,  koordynator  zawiadamia 
niezwłocznie studenta lub doktoranta/aspiran-
ta TNEU o niedopuszczeniu do uczestnictwa 
w zajęciach. 
5. Studenci i  doktoranci/aspiranci TNEU bio-
rą  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  Uniwersyte-
cie Jagiellońskim) oraz z innych źródeł.

§ 3. Pobyt na WPiA UJ wyróżniających się 
absolwentów

 Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego

Wyróżniający  się  absolwenci  Szkoły  Prawa 
Polskiego  i  Europejskiego  prowadzonej  w 
Tarnopolu wspólnie przez TNEU 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 akademickiego. 
O zaproszeniu danej osoby na pobyt naukowy 
decyduje  każdorazowo  Dziekan  WPiA  UJ. 
Mogą  oni  uczestniczyć  we wszystkich  zaję-
ciach i  programach oferowanych dla studen-
tów prawa na WPiA UJ. 

§ 4. Status studentów  i doktorantów/aspi-
rantów TNEU oraz kwestie finansowe

1. Studenci  i  doktoranci/aspiranci TNEU, o 
których mowa w § 2 i § 3, traktowani są jako 
osoby odbywające staż naukowy i specjaliza-
cyjny.
2.  Studenci   i  doktoranci/aspiranci  TNEU 
obowiązani  są  do  posiadania  ubezpieczenia 
zdrowotnego na czas pobytu w Polsce.
3.  Od  studentów   i  doktorantów/aspirantów 
TNEU nie pobiera się dodatkowych opłat za 
udział w zajęciach i programach oferowanych 
przez WPiA UJ poza opłatami obowiązujący-
mi studentów WPiA UJ.
4.  Na  podstawie  niniejszego  porozumienia 

якої є, наприклад  недостатній рівень знання 
іноземної  мови,  координатор  програми  те-
рміново  повідомляє  студента  або 
докторанта/аспіранта ТНЕУ про недопуск до 
занять.
5. Студенти і докторанти/аспіранти ТНЕУ бе-
руть участь в програмах ФПіА ЯУ за власні 
кошти. Такі студенти і докторанти/аспіранти 
мають  право  подавати  заяви  до  сти-
пендіальних  програм  на  отримання 
фінансування  для  перебування  (включно  зі 
стипендіальними  фондами  ЯУ),  а  також  на 
фінансування з інших джерел.

§ 3. Перебування на ФПіА ЯУ кращих ви-
пускників Школи Польського і 

Європейського Права

Кращі  випускники  Школи  польського  і 
європейського права ТНЕУ і ФПіА ЯУ,  які 
отримають  стипендію  на  покриття  витрат 
перебування  в  Кракові,  можуть  бути  запро-
шені на ФПіА ЯУ з метою наукового стажу-
вання  на  термін  не  довший  одного  на-
вчального року. Про запрошення на наукове 
стажування в кожному окремому випадку ви-
рішує  Декан  ФПіА ЯУ.  Дані  особи можуть 
брати участь у всіх заняттях і програмах, які 
проводяться для студентів права ФПіА ЯУ. 

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

1.  Студенти  і  докторанти/аспіранти  ТНЕУ, 
про яких вказано в § 2  i § 3,  мають статус 
осіб, які відбувають наукове і спеціалізоване 
стажування.
2.  Студенти  і  аспіранти  ТНЕУ  зобов’язані 
мати  поліс  медичного  страхування  на  час 
перебування в Польщі. 
3. Зі студентів і аспірантів ТНЕУ не можуть 
вимагатися додаткові оплати за участь в заня-
ттях  і  програмах  ФПіА  ЯУ,  крім  тих,  які 
оплачують студенти ФПіА ЯУ.
4. На підставі даної Угоди ФПіА ЯУ і Ягел-
лонський  університет  не  беруть  на  себе 
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WPiA UJ  ani  Uniwersytet  Jagielloński  nie 
przyjmują żadnych zobowiązań finansowych, 
w szczególności  związanych z pobytem stu-
dentów  i  doktorantów/aspirantów  TNEU  w 
Polsce oraz kosztami ich podróży.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Porozumienie zawarte zostaje na rok akade-
micki 2011/12. Jeżeli żadna ze Stron nie wy-
powie niniejszego porozumienia w drodze pi-
semnego  oświadczenia  złożonego  drugiej 
Stronie w terminie do 30 czerwca 2012 r., a 
następnie każdorazowo do 30 czerwca kolej-
nego  roku,  uważa  się  je  za  automatycznie 
przedłużone na kolejny rok akademicki.
2. Zmiana lub wypowiedzenie niniejszego Po-
rozumienia wymaga pod rygorem nieważno-
ści formy pisemnej.
3. Niniejsze Porozumienie zostaje sporządzo-
ne  w  dwóch  egzemplarzach,  w  języku  pol-
skim i ukraińskim każdy, po jednym egzem-
plarzu dla każdej ze Stron.

UJ                                                   TNEU

жодних  фінансових  витрат,  пов’язаних  з 
перебуванням  студентів/аспірантів  ТНЕУ  в 
Польщі, а також витратами на їх проїзд.

§ 5. Заключні положення

1. Угода укладена терміном на 2011-2012 на-
вчальний  рік. У  випадку,  якщо  жодна  зі 
сторін  даної  Угоди  в  термін  до  30  червня 
2012 року, і надалі до кожного 30 червня на-
ступного року не направить письмове пові-
домлення іншій стороні про припинення дії 
Угоди,  то  вона  вважається  автоматично 
продовженою на наступний навчальний рік.
2.  Внесення  змін  або  розірвання  цієї 
Додаткової  угоди здійснюється  у  письмовій 
формі.
3.  Додаткова  угода  укладена  у  двох  примі-
рниках польською та українською мовами ко-
жен по одному для кожної Сторони.

    ТНЕУ                                                   ЯУ
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