
                                                                UMOWA 

                                           O WSPÓŁPRACY  NAUKOWEJ 

zawarta w dniu ..................... 2012 roku 

                                                              pomiędzy 

 

Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) 

974 01 Bańska Bystrica, Kuzmanyho 1 

zwanym dalej UMB 

a 

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska) 

25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 

zwanym dalej UJK                                                                    

                                                              Preambuła 

 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy dotyczących organizowanych 

corocznie od 2009 roku przez Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych 

UMB i Instytut Nauk Politycznych UJK konferencji młodych pracowników nauki 

i doktorantów noszących odpowiednio nazwy: „Konferencja Naukowa Doktorantów 

i Młodych Pracowników Naukowych – Interpolis” oraz „Świętokrzyskie Spotkania Naukowe 

– Młoda Politologia.” 

§ 1 

W celu podniesienia rangi współpracy pomiędzy stronami przy organizowaniu corocznych 

„Konferencji Naukowych Doktorantów i Młodych Pracowników Naukowych – Interpolis” 

oraz „Świętokrzyskich Spotkań Naukowych – Młoda Politologia” do rangi programu 

międzynarodowego, Strony niniejszej umowy deklarują iż:  

1) będą ze sobą współpracować merytorycznie przy corocznej realizacji wyżej 

wymienionych konferencji, 

2) będą dążyć do rozszerzenia współpracy tak, by uczestniczyły w niej Uniwersytety lub 

jednostki naukowe z innych państw Unii Europejskiej oraz spoza jej obszaru.    

§ 2 

1. Konferencje, o których mowa w § 1 będą preferować jako uczestników:  

1) uczestników studenckich ruchów naukowych, 

2) młodych pracowników nauki  przygotowujących rozprawy doktorskie 

3) studentów studiów doktoranckich 



4) adiunktów, którym od obrony pracy doktorskiej  nie upłynęło 5 lat.  

2. Strony umowy w ramach posiadanych możliwości finansowych zapewnią odpowiednich 

pracowników naukowych, którzy będą recenzentami przygotowanych artykułów według 

posiadanych kompetencji i zagwarantują jej uczestnikom odpowiednią pomoc naukową 

i metodyczną  w przygotowaniu wystąpień naukowych. 

3. Koszty konferencji będą pokrywane co do zasady z opłat uczestników. Dopuszcza się 

finansowanie konferencji z innych źródeł, w tym – w wypadku posiadania środków 

finansowych – przez Stronę organizująca konferencję.  

§ 3 

1. Za całość spraw związanych z przygotowaniem poszczególnych „Konferencji Naukowych 

Doktorantów i Młodych Pracowników Naukowych – Interpolis” odpowiada UMB, zaś za 

całość spraw związanych z przygotowaniem poszczególnych „Świętokrzyskich Spotkań 

Naukowych – Młoda Politologia” odpowiada UJK. 

2. Strony nie pokrywają kosztów konferencji organizowanych przez drugą stronę, chyba że 

odrębne umowy dotyczące organizacji poszczególnych konferencji będą stanowić inaczej. 

§ 4 

1. Rada Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UMB oraz Rada 

Instytutu Nauk Politycznych UJK powołają komitety koordynacyjne, których celem 

będzie coroczne przygotowanie i czuwanie nad przebiegiem oraz opublikowaniem 

dorobku naukowego odpowiednio z „Konferencji Naukowych Doktorantów i Młodych 

Pracowników Naukowych – Interpolis” i  „Świętokrzyskich Spotkań Naukowych – 

Młoda Politologia”. 

2. Do zadań komitetów koordynacyjnych będzie należało także przygotowanie 

regulaminów uczestnictwa w konferencjach, o których mowa w ust 1. Regulaminy nie 

mogą naruszać postanowień niniejszej umowy. 

3. Komitety koordynacyjne będą ustalać między sobą terminy i tematykę poszczególnych 

konferencji.  

4. W skład komitetu koordynacyjnego powołanego przez Radę Wydziału Nauk 

Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UMB może wchodzić do trzech 

przedstawicieli UJK. 

5. W skład komitetu koordynacyjnego  powołanego przez Instytut Nauk Politycznych UJK  

może wchodzić do trzech przedstawicieli UMB. 

6. Uczestnictwo w pracach komitetów koordynacyjnych jest nieodpłatne. Odpłatność może 

być wprowadzona na podstawie odrębnej umowy.  



7. Komitety koordynacyjne będą przedkładać corocznie sprawozdania ze swojej 

działalności odpowiednio Radzie Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków 

Międzynarodowych UMB i Rektorowi UMB oraz Radzie Wydziału Zarządzania 

i Administracji  UJK i Rektorowi UJK. 

§ 5 

1. Zawarcie niniejszej umowy nie pociąga dla stron żadnych zobowiązań finansowych. 

2. Strony mogą zawrzeć odrębne umowy dotyczące finansowania poszczególnych 

konferencji.   

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Strony dopuszczają rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub za trzymiesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 

§ 7 

Wszelkie zmiany i poprawki w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej. 

§ 8 

Umowa zostaje sporządzona w 4 egzemplarzach, po dwa w języku polskim i słowackim. Obie 

wersje językowe mają identyczną moc prawną. Każda ze Stron otrzymuje po dwa 

egzemplarze, po jednym w języku polskim i słowackim. 

§ 9 

Umowa wchodzi w życie od momentu jej podpisania przez obydwie Strony. 

                                                                   

Uniwersytet Mateja Bela     Uniwersytet Jana Kochanowskiego  

w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)    w Kielcach (Polska) 

974 01 Bańska Bystrica, Kuzmanyho 3  25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5  

     Rektor UMB      Rektor UJK 

 

Prof. Ph Dr Beata Kosová    Prof. dr hab. Jacek Semaniak 

 

 

Bańska Bystrzyca, ............ 2012                                Kielce ........................... 2012 


