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OKRESLAJACY CELE r DZTAT,ANTA
SYGNATARIUSZY UMOWY TRoJSTROIINEJ Z
DNIA 14LISTOPADA 2017R..

AOAATOn J\r2
BII3HAIIEHIIfl IIIJIEfr rl 3AxoAIB

rrAprgEprBTprrcropoHHboiyroro,r nrl
14 JTTICTOnAAA 2017P.,
HA nEPIOX 2022-2024PP.
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NA OKRES2022-2024
Kieruj4c sig intencj4 kontynuacji wykonywania
postanowiefl Umowy Tr6jstronnej z dnia 14 listopada
2017 r., jej Sygnatariusze,
zgodniezjej postanowieniami,
v'ryralaj4c satysfakcjg z efekt6w osi4gnigtych w latach
2018-2021 w ramach I Cyklu
Projektu PolskoUkrairiskiego,wsp6lnie deklaruj4w niniejszym Aneksie
nr 2 intencjg osi4gania nastgpuj4cych cel6w i
podejmowania wymienionych dzialan w okresie
kolejnych lat2022-2024 w ramach II Cyklu Projektu:
LCele:
Wymiana informacji nt. zmian w systemie
szkolnictwa v,ryhszegow Polsce i w Ukrainie, w
szczeg6lno$cidotycz4cychregulacji prawnych i
doSwiadczefiz ich stosowania;
Przedstawianie przez Partner6w Umowy
wniosk6w o charakterze dobrych praktyk w
obszarze dzialania zr6znicowanych typ6w
uczelni w obu krajach,w szczeg6lnoSci
w sferze
governancei strategiirozwojowych uczelni;
Dzielenie sig dofwiadczeniami dotycz4cymi
funkcjonowania
narodowych
konferencji
rektor6w w obu krajach, ze szczegolnym
uwzglgdnieniem treSci dokument6w KRASP
takich jak Statut i Kodeks Dobre Praktyki w
Szkolach Wy2szych, a takhe rorwi4zan
instytucjonalnych zapewniaj4cych zaplecze
badawczeumo2liwiaj4cerealizowanieprojekt6w
badawczych i koncepcyjnych o charakterze
strategicznym;

lexnapyro.rr,r uarvrip [poAoBxyBarr,r pealieaqiro
noJro)r(eHbTpncropouuroi Yro4u sia 14 JrucronaAa
2017 porcy,BHcoKoor-1imorcuup$yJrbrarr4, 4ocxruryri
y 2018-2021 poxax y paMKax I I{r.rx.ny llo,rrcrnoyxpalHcrxoro npoeKTy, y rlboMy .{o4arrcy }lb 2
CropoHn cni.irsuo sarrBrrrorb Hauip pealirynarra rarci
rriri Ta rgiftcHnru uprxqegasnaqeni 3axoAn y
2022-2024 poKax y paMKaxII I{rarc,ryflpoercry:
l IIiri:
O6uin iu$oprvraqieruqoAo srrainy cucreui
onuloi ocsiru y llonsuli ra YrcpaiHi,3oKpeMa
rni crocyrorbcr 3aKoHoAaBr{HX
noJloxeHb ra
peani:aqiT;
4ocei4y ix
flpe4crauexux flapruepaurn Yro4u BJracHoro
goceiry, 4o6pnx rpaKrr,tKy cQepi 4irnrHocri
pi:Hux runin :arua4ia nnrqoi oceiru e o6ox
rcpalnax, 3oKpeMa qoAo ynpaeniHux ra
c'rpareriftpo3BHrKyyHieepclrrerin;
O6urin
rrloAo
AoceiAovr
Ai.f,mHocri
uaqioualrHnx r<ouQepenqift
per<ropine o6ox
rcpainax, r oco6raenM aKqeHTou na gnricr
percropia
KoH$epeHqii
4onyuenrin
atta4euiuurrx runil floltuli, rarux rx Craryr i
<<Koqexcgo6pnx nparrr4K y 3aKJra5axeuruoi
oceiru>, a raKolr y
ctfepi 4ocei4y
qo Ao3Bonte
incrr,rryqifiHoro sa6esneqeHH.rr,
[poBoAHrH AocriAxeuns ra peanisynarra
roHqenryalrui
rpoeKru
Kon$epeuqii
percropir saKraAie euuroi ocsirr4 flonrrqi
ctpareriwroro xapaKrepy;

Rozw6j
kompetencji
zarz4dczych
i
prryw6dczych kadr kierowniczych uczelni, w
nastgpstwiewsp6lnych przedsigwzigi;

PossnroK ynpaeniHcnnux ra ,ri4epcmnx
xounerenqifi xepirunx Kaapisyuinepcnreria y
peymrari cnilrsux :axogin;

Upowszechnianie informacji nt. rozwi4zah o
charakterze systemowym wprowadzanych w
EHEA.

flournpeHHr iuQopuaqiT rpo
cncreruHi
piureHur, :anpona4xeui e erponeftcbKoMy
npoc'ropisHUroIocsi'rx.
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Organizowanie
wizyl
stu nych
oraz
seminari6w wsp6lnych. delegacji KRASP i
ZRUU z udziatemprzedstawicieli FRP;

o Organizowanie przedsigwzig6 szkoleniowodyskusyjnychdla kadr kierowniczychuczelni, z
wykorzystaniem doSwiadczefi FRP w tym
zakresie;

.

OpraHisaqir rpeHinroBo-AucKycifinuxsaxoAin
qrr repirHrarin sax,ralin eur.qoi ocsiru, 3
BI4KopHcraHH.ru
4ocnigy Oyuaauii rroJrbcbKr.rx

percropiry uift c$epi;
fly6nircaqiftHi 3axo,qn

.

Podejmowanie
pozyskiwania
finansowych;
r

r

3.

CrsopeFrHr
.{oNrogreHoctefi:

dzialah
na
rzecz
niezbgdnych
Srodk6w

Wnoszenie wkladu wlasnego o charakterze
rzeczowym przez uczelnie czlonkowskie
KRASPiZRUUwrealizowanie
przedsigwzigd
przewidzianych
w
niniejszymAneksie
Podejmowanie innych dziatafi slu24cych
osi4ganiu
przewidywanych
ce16w,
okre$lonych w osobnych umowach o
charakterzeszczegdlowym.

ttvoJnKaurt

pe:ymrarir 4oc,ri4xens cncreM nurqoi ocsirrd
Ta HayKH, BKJrFoqaror{H
uaynori uoHorpa$ii,
orry6nir<onaHi o6oua
MoBaMH, Ta
po3[oBcroA)Keun-r
ik suicry.

3. Tworzenie warunk6w do realizacji wymienionych
dzialan
.

p;i;t;;il,

OpranisaqiqHaeqanrHrxei:uria ra cenaiHapie
Anq cnilrssx
Aenerauifi KoH$epeuqii
percropin saxlagin euuloi ocsiru flolruli ra
Cuilnr.r perropie :auaAis auqoT oceiru
VrcpaihH,3a yr{acrlo [peAcraBH]minOyn4aqii
rroJrbcbKr,D(
percropie;

-.

o Udostgpnianie
uczelniom
wydawnictw
po6wigconych badaniom system6w szkolnictwa
wylszdgo i nauki, w tym monografii naukowych
wydanychw obujgzykachoraz upowszechnianie
ich treSci.
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Oprani:aqifiuo-rexHiuna ni4rpnurca saxo4ie,
nepe46auennx rIHM,{o4amou, 3aKJraAaMr4
qreHaMr,r Kou$epenqii
nurqoi ocsiru
penropir aama4in snqoT oceiru flolrIqi ra
Cnirnr,r percropia saKraAie nuuloi ocsirpr
Yrcpainr.r;

r

Pea,risaqir inruux saxo4in, c[p{MoBaHHx Ha
qileft, BH3HaqeHHX
nepeg6a.reHux
AocrrHeHHtr
oKpeMHMH
cneqialrunMr4AoroBopaMu.

saxo4in uloAo nouyxy Heo6xi4Hrax
$iHaHcoenxpecypcie;

/w^a;u* tl1\'
Prof. Arkadiusz Mgiyk
w imieniu Konferencji Rektor6w
AkademickichSzk6t Polskich

w imieniu Zwi4zkuRektor6w
UczelniUkrainy

w imieni
Polskich

IIpoQ. Apra4iyur Menxnr,
nia inaeniKoHtfepenqiipexropir
axaneuiqHrx urril flolrrui

flpo$.Ilerpo Kyrinon,
sig iN{eFri
Cninru percropie
saKnaAis
enuroiocsiru YrcpaiHa

IIpo$. €xn Born
eia iN{eniOynaaqil
perropie
rroJrbcbKnx

