Zał. nr 20 B.
UMOWA
USTANOWIENIA WSPÓŁPRACY AKADEMICKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
zawarta pomiędzy:
University of Montemorelos, z siedzibą przy Avenida Libertad 1300 Poniente Matamoros,
67530 Montemorelos, N.L., Meksyk, który reprezentuje Dyrektor Uniwersytetu Ismael Castillo
oraz Rektor Uniwersytetu Raquel Korniejczuk, a
Podkowiańską Wyższą Szkołą Medyczną im. Zofii i Jonasza Łyko, z siedzibą przy ul.
Modrzewiowej 45, 05-807 Podkowa Leśna, Rzeczpospolita Polska, którą reprezentuje Rektor
Uczelni Zdzisław Ples.
§1
University of Montemorelos i Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza
Łyko, zwane dalej stronami umowy, deklarują podjęcie współpracy w zakresie prowadzenia
badań naukowych i kształcenia oraz rozwijania kontaktów (stosunków, więzi) akademickich
pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami naukowymi obu instytucji.
§2
Współpraca między stronami umowy będzie realizowana poprzez:
a. Prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizowanie projektów dydaktycznych
w dziedzinie wzajemnych zainteresowań;
b. Wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia i programów kształcenia;
c. Wymianę nauczycieli akademickich i pracowników naukowych;
d. Wymianę studentów;
e. Wspólne uczestnictwo w międzynarodowych projektach naukowych;
f. Wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych;
g. Wymianę informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych;
h. Rozwój innych form współpracy ustalonych przez obie strony.
§3
1. Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć podejmowanych w ramach współpracy
mogą zostać uregulowane w programach rocznych lub długoterminowych.
2. Finansowanie wszystkich przedsięwzięć niniejszej umowy odbywać się będzie
na zasadach dobrowolności i wzajemności w oparciu o finansowe możliwości
partnerów.
3. Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi
w obu krajach.

§4
1. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania. Umowa zawarta jest na okres 5 lat i może
być automatycznie przedłużona. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie
w formie pisemnej. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie 6 miesięcy od
złożenia notyfikacji.

2. Umowa może być zmieniona lub rozszerzona na mocy porozumienia stron.
3. Umowa została podpisana w języku angielskim i w języku polskim, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron. Obie wersje językowe mają jednakową moc prawną.
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