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Kremenczuckim Narodowym Uniwersytetem
im. M. Ostrogradskiego (Ukraina)

I
Politechnik4 Lubelsk4 (Polska)

Kremenczucki Narodowy Uniwersytet

im. M. Ostrogradskiego - Ukraina (KNU, dalej -
Strona 1) reprezentowany przez Rektora Mykhaila

Politechnika Lubelska - Polska (PL, dalej - Strona 2)

reprezentowana pnez Rektora Piotra Kacejko, ktory
dnala w oparciu o Statut, zawarly nastgpuj4cy

Aneks nt 2 do Umowy o wspdlpracy:

1. Niniejsze dodatkowe porozumienie reguluje

wsp6lprac9 Stron w zakresie mobilno5ci student6w

w ramach rrz8odnionych program6w II stopnia i
otrzymywania dyplom6w obu Stron - zwanej dalej

Programem Podw6jnego Dyplomu.

2. Student kierowany przez jednA strong do

uczestrictwa w Programie Podw6jnego Dyplomr4

staje sig studentem drugej strony, zgodnie z

obowiqzujqcyml przeplsami w danym kraju. Stony
ustalaj4 harmonogram nauczania oraz progam
studi6w obejmuj 4cy wykazy przedmiot6dmodul6w

realizowanych na studiach jednej Strony, kt6rych

wyniki uznaje druga Strona. Wykaz

przedmiot6Wmodul6w obejmuje w szczeg6lno3ci

pruedmiotylmoduly realizowane w uczelni Sfrony

kieruj4cej przed ro4poczgciem pnez studenta nauki

w uczelni Strony przyjmujqcej, kt6rych wyniki
Strona przf,jmujqca uznaje bez koniecznoSci ich
ponownegozaliczantta.

3. Strony postanawiaj4 wzajemnie uznawad

dokumenty wydane pruez Strong przeciwn4
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KpeuenuyrlbrcrrM naqionannnuu

yninepcureronr ipreni M. OcrporpaAcbKono
(Yrcpaina)

ra Jlrc6niscbKoro [o.nirexnircoro (Ilo.rrnqa)

Kperuenryqrrufi Harlionairrrmfi ynirepcnrer
iM. M. Ocrporpa,ucbKoro (KIry, Aani - Cropona 1) r
oco6i peroopa 3aripnnra Mmaftia Bacralrorru4
qo Are Ea ni.qcrasi Craryry Ta Jho6niucrr@

flonirexnixa - flonsqa (JI[I, 4ani - Cropona 2) n
oco6i peKropa Kaqefi'ro Iliotpq Eo gle na nilcrani
Ctaryr"y, yKiraJtrr Aarry ,{oAarKoBy Yrory J',1b2 ao

{oronopy npo cnirnpargo:

l. Aara loAaficoBa yroAa penraMerrrye cninnpargo

Cropin qoAo o6lriny cryAeuTaun Arlr HaBrr:lr{Hr B

paMK€rx cnirmmrx flporpaM 3a ocnirnro-
KBariQiraqifurru pinnervr <rvraricrp>, <cneqianicr> i
orprlMarrur lurnnorrlin o6ox Cropin AaJri

InBr.rBaerbcr llporparraoro lloapifrnoro [unnor"ry.

2. Cq'4eur, nanparnerrd oalriero croponoro Ao

yracri n flporpaui flopiftroro ,$urnonay, crae

crlaeHToM inmoi croponr{ sriano s Airoqr.rMu r qifi
rparhi npaBnraMlr. Croporu BcrarroBrrrororb

rpaQir HaBqarrnrr ra nanqa;mrrfr rr.irarr, qo
BK[Ioqae B ce6e crrrcKtr rraBrrilJrbnD(

Aacqmflin/Mo4ynir, xri peani:yorrcx n npoqeci

IraBqanrrr olgieio Cropolroro i snsnarorrcr irmoro
Ctoponoro. Cmlcox Ean.{aJrbEn( lFcrrnnnis/
uo4ynir BKJrrsrae B ce6e, 3ofpeM4 uaB.{aJnni

.ryrcrrulinr/rrao45nri, peanisonani y BB, qo Kepye

crgenra, Ao rroqarKy HaBqarrnf; y BE3 npffiuareoi
Cropoxn, flKa BE3Eae qi pe:yJrtraru 6es

seo6xi.ryocri nomopnoi uepes.qaqi.

3. Croporor rroropKyrorbcr B3aeMHo Br{3HaBartr

erninanerrnrmuu AoxyMeuTr,r, Eo BlrAarorbct
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poSwiadczaj4ce okresy ksztalcenia, lYyniki

egzamin6w, zaliczei i praktyk uzyskanych podczas

studi6w w kazdej ze Stron.

4. Uznawanie wynik6w studi6w w ramach

wspolpracy pomiedzy Stronami realizowane jest z

uwzglgdnieniem europejskiego systemu transferu

pun116w ECTS i wiqZ4cych Strony w fym zakresie

przepis6w krajowych.

5. Procedura umawania wynik6w studi6w

prowadzonych przez odpowiedni4 Strong nastgpuje

po przyje2dzie studenta do kazdej ze Stron.

6. Podstaw4 do zaliczenra przedmiot6w

studiowanych jest zafwiadczenie (np. Tianscript of
Records), wydane przez Strong prowadz4c4 studia i
przedstawione przez studenta w luqyznaczofiym

terminie. W uczelni Strony przyjmuj4cej uznaniu

podlegaj4 talc2e wyniki z przedmiotodmodtrl6w

zrealizowanych przez studenta w uczelni Strony

kieruj4cej przed rozpoczqciem studiow w uczelni

Strony przyjmuj4cej.

7. Dyscypliny i rodzaje dzialalnoSci edukacyjnej,

kt6re podlegaj4zaliczeniu s4 okreSlone w przyjgtym

pro gramie nauczania studenta.

8. Wyniki koricowe uzyskane przez studenta

podawane s4 w systemie przyjEtym na kaZdej

uczelni prowadz4cej studia.

9. Student realizuje i broni pracA dyplomow4

zgodnie z zasadami obowiqzuj4cymi w krtdei ze

Stron.

10. Nab6r student6w na studia pneprowadz4

dziekani wydzial6w z uwzglgdnieniem rankingu

wynik6w, udzialu w pracy naukowej i znajomoSci

jgzyka, w kt6rym prowadzone bgd4 studia.

KoxrHoro si Cropin ra csiA'rarb npo si,unosi,4gi

uepio.uz H€tBrIar{Hs, crna,4eui icnunr, sariKu Ta

rparcnrKy y noxuoi i: Cropitt.

4. BI,rsHaHHt pesyrmratiB HaBqanrrt cryAenrie, n

pnMKix cnirnparli, npoBoArrrbct cropoHaMl{ 3

Br4Kopprcrurr{TIJIM eBporleficrroi clrcreMr{ rpanc$epy

ra HaKorIuqeHHlI Kpe4{rin ECTS.

5. llpoqe4ypa BlI3HilHruI pesyntr:arie HaBqaHHt,

npoBeAenoro siAnoei${orc Croponoro,

eig6yraerucx nicrs noBepHeHIrrI cryAeuTa Ao

roxcroi si Cropiu.

6. fli,qcranoto AJIfi [epeapaxyBanlr{ BI4BqeHI{x

.rprcqr.rnnin e ar<agelai.rHa Aoaima (uanpuxnag,

Transcript of Records), BI{AaHa Croponoto, rqo

rrpoBoAl{Jra HaBqaHHu i npeAcramena cryAeHToM y

repuin, grsuaseHnfi ftoro iH.uraeiAyarbHldu

rpa$ixorra HaBrIaJBEoro rlpoqecy. y BIr3, qo

npnfinaae Ha HaBqar{Ht, Bl,I3H€llorbct raKox(

peyJlbraru 3 Allcryilrnin/rtao4ynie, pea.ni:onam<

cryAemoM y BH3, qO Kepye Ha HaBqaI{E I, AO

rroqarKy HaBrrar*rt r upufirraarouoi Croporoa.

7. Aracquminz ra ir{Itri B:gwt saB'{aJGsoi

AisrrHocri, I{o uiAnsnarom nep$apaxyBalrHro,

3trHaqarorbct B irruani,ryanrHol"ry HaB'IarIbHoMy

nnasi crylenTa.

8. Pesy-rrrarur uiacyrnncosoi arectauii cry1errta

rrpe,qcrurBJrlro'Tbct B cucreui. npffiwroro B

EaBqaJrbHoMy :axlagi, md nponogn HaBrIaHHt.

9. Cryaenr pea-ni:onye i sarcruae 4[Inolv{Hy

po6ory sriroro BI,IMor xoxnoi Cropotul.

10. Bia6ip cryzerrin AJIs{ IrttBrIa}{H{ npoBo4r'rbc-r

AeKaEaMI4 $aryrmrerir : ypaxyeammd pefiTlilrry

ycuirrorocri cryzerr4 yracri y uayronifi po6oti i

3Har{Hr iHogeMHoi MoB}I, moro 6yue [poBo4rrsct

HABqAHH'I.
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1 1. Strona przyjmuj4ca na studia jest zobowiqzana:

- do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i
socjalnych dla student6w na zasadach
obowi4zuj4cych w danej uczelni;

- umozliwi6 studentom drugiej Strony
korzystanie z bazy edukacyjnej, naukowej,
laboratoryjnej, kulnralnej i sportowej omzvdziaL w
sympozjach i konferencjach zgodnie z zasadani
obowiqzuj4cymi w danej uczelni;

- zorgatizowa(, platnX obowi4zkowy, miesigczny
kurs jgzyka polskiego w okresie popnedzaj1cym
okres studi6w - dotyczy studi6w prowadzonych w j.
polskim w Politechnice Lubelskiej ;

- wydai dyplom potwierdzaj4cy odpowiedni poziom
wyksztalceni4 po spelnieniu przez sfudenta
wymagan okreSlonych w regulacjach wiq;4cych, w
tym wregulaminie uczelni danej Strony.

12. Strona" kt6ra kieruje na studia jest zobowiqzana:

- zapewnii studentom wlaSciwy poziom
kszfalcenia;

- zapewnid odpowiedni poziom wiedzy student6w
(minimum na poziomie Bl) z jgzyka obcego, w
kt6rym prowadzone b9d4 studia;

- zapewnid studentom uslugi konsultacyjne przy
wypelnieniu dokument6w na studia.

13. Traci moc poprzedni Aneks do Umowy
podpisany w dniu 26.06.2015 r. Aneks nr 2 do

Umowy wchodzi w Lycie z dniem podpisania i
obowiqzuje pnezokres 5 lat.

11. Cropou4 rqo upainaae Ha HaBqaurur,

so6on'-f,sana:

- sa6esneqrrrr,r cry4enrin xr{TJToBraMra ra
coqia.nrnrryra yMoBaMrl sri'ry{o rrpaB]rn ,{anoro
HaBqlurbHoro 3ilKJraAy;

- HaAaBirrrr Nroxnrasicrr cryAeHTaM iHuroi
Croponn Kopr4cryBarr,Ic.fi HaBrraJrbuoro, HayKoBoro,
KyJrbrypHoro, cnoprraBnoro 6a:a.uu ra HaAaBairr,r

naoxlrarict 6paru yqacrb B cnrranosiynax ra
xonSepenqiiur griAHo [paBr4Jr Aarroro HaBqaJrbHoro
3aKJraAy;

- oprani3yBarr,r nnffrHraft, o6os'ssKosraft
Micsqilafi Kypc rronbcroi naoeu uepeA noqarKoM
HaBqaHHrr - cTocyeTbc.fl HaBqtuil{t, IIIo npoBoAr,ITbcf
NOJIbCKOIO MOBOIO;

- Btt4arrv ro{rrJroM, rqo ni4rnep4xye ei4noni4rraft
ocsiilGo-KBari$iraqifilrzfi pinenr, nicns
BI{ICOHaHIUI CTyA€HTOM BI4MOD 3tBHageHIltX B

loB'esanouy 3 qr.nr pernauenri, B ToMy .mcd
perna"uenri Halrriurbnoro 3aKrraAy,qanoi Croponu.

12. Cropon4 rqo HanpaB.rrre Ha HaBqium.s

so6oe'rsaHa:

- HaAaBarrr cryAeHT:rM sanexHr.rfi pirer+
HttBrIturbHI.Ix IIo c Jryf ;

- ga6esne.illTr,r cryAeuTutM nanexsuf pireul
3Halrb (rvriniryr'r na piani B1) iHoser"nroi uorra,
.f,Koro 6y4e upoeo4rarrlcr HaBqaHHrr;

- HaAaBarr.r cryAeuTzlM KoHcyJrbrarlrnni uoclyru
npu o$opnaneHui gorcyuenrin Ha HaBqaHrur.

13. Brpauae cIlrry noreperu{r Ao,{arrona Yro4a,

niAnracana 26.06.2075 p. Aoaarrora Yroaa Ns2

na6apae .u,rnsocri 3 MoMerrry iT nigprcanns ra Aie

rportroM 5 porir.

Kremenczuk - Lublin 01.03.2016 r.

Tel./fax. +48(081) 538 46 57
ul. Nadbyshzycka 38D, 20-618 Lublin,
POLSKA

Kpenrenuyx - Jlrc6nis 01.03.2016 p.

Perrop Kpeuen.ryubKoro naqioxa;rrnoro
yninepcnrery irrl. M. OcrporpaAcbnon)

IlpoSecop, A. T. H. 3aripnrn Mnxafi;ro Bacnlronnq

rer.ftpaxc +38(05366) 3 6219
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