
ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНЕ НАВЧАННЯ -  
ПОДВІЙНІ ДИПЛОМИ 

Від 19.09.2019
між

Академією ВСБ (Республіка Польща, 41-300 
Домброва Гурпіча. вул. Цєпляка 1 с), внесеною 
в реєстр приватних навчальних закладів за 
номером "66" на підставі Рішення Міністра 
Національної Освіти, в особі проректора з 
міжнародного співробітництва, доктора наук 
Рафала Ребиласа, далі - Академія, 
і
ЗВО «Національна академія управління»
(м. Київ, вул. Ушинского,15, Код ЄДРПОУ 
16476880), в особі ректора, д.е.н., професора 
Єрохіна Сергія Аркадійовича, далі 
Університет
іменованими далі спільно Сторони.

Т. Предмет Договору
І . Цей Договір регулює умови співпраці між 
Сторонами, метою якої є:

a) забезпечення студентам Університету 
можливості паралельно навчатися
в Академії і здобуття ними, після 
закінчення Університету паралельного 
(другого) диплому Республіки Польща, 
згідно з обраним напямком навчання;
(так зване проведення спільного 
навчання-подвійні дипломи);

b) створення спільної науково-методичної 
ради, що складається з провідних 
фахівців у відповідних областях, 
завдання якої полягає в уніфікації та 
погодженні планів та навчальних 
програм;

c) запровадження програми дистанційної 
освіти (Е-Ьеагпіп^) в процес навчання 
студентів Університету, учасників 
проекту, за рахунок використання 
сучасних інтерактивних технологій (в 
основному електронної платформи);

і
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2 сЗпіа 19,09.2019
рош і^сігу:

А касіетіц  \ \ 8 В  (Кхес7ройро1іїа Роїяка, 41-300 
ІЗаЬго^а О о тісга . иі. Сісріака 1 с), \урізап^ сіо 
Е\¥Ісіепсіі Ііс/.еіпі МіериЬІіс/.пусІї рю^адгопс) 
рггег Міпізіга Каикі і 8/коіпісП\а \Уу252Є§о росі 
пг 66, гергегепіошап^ рг2Є7. Ргогекїог (1$. 
УУзроІргасу /  Ха^гапісц -  сіг к а і’аі К^ЬіІаз, 
/.\А/ап  ̂сіаіе) А к а с к т іа , 
а
\аго(іо\Уі} А к а с іе тц  /а ггц с і/ап іа , (Укгаіпа, 
Куо\¥, иі. ЬТ87ІпзкоЬ() 15 ЕВКРО.І 16476880) 
герге/еп1о\\апа рі*2Є2 К екїога ргої. сіг паик екоп. 
8егціеіа АгкасІо>\іс/а ІегокЬіпа 2\\апа сіаіеі 
І Іп т е г з у їе іе т  
7л\апуті \У8ро1піе 8 їго п а т і.

І. Р г /ес іт іо і І г ш т у
1. К іп іс)3 7а  Ь 'т о ш а  гециіиіе газасіу \¥зроїргасу 

р о т і^ с іг у  8 іг о п а т і.  к ібгеі с е і с т  ісяі:

a) г а р е т н е п іе  зіисіспїот ІТпі\¥ег8уІеІи 
т 02І і\ \08СІ г6\\тю1е£іе£ю 8Іис1іо\\апіа 
\\- А касіетіі і /сІоЬусіа рг7Є7 пісЬ, ро 
икопс7епіи Ііітусгзу їеи і. сіуріоти 
Г0\¥П0ІЄ£ІЄ£0 (СІПД£ІЄ£0) К.2ес7уро8ро1ііе) 
Роїзкіе), 2§ос1піе 2 и у Ь га п у т  к іеги п к іет  
зІисНбш (1/\\\ ргоиасігспіе зіисііблл \\8р61 пусЬ- 
росКуо і пс сі у р 1 о т у  );

b ) п(\\о Г7спіе 'Л'яроіпеі гасі у  п аи кош о-

то1ос1ус2п е! Іасіаіасе) 8І9 2 с г о 1о\\усЬ

8рЄС)а1І$ІОУУ 0<Ір0\¥ІЄСІ1іІсЬ СІ7ІСІІ7.ІП, кіогс) 

7 а с іа п іс т  |Є8І и іесіп оіісеп іе  і іі7 §осіпіепіеі
р 1апо\¥ і р г о ц г а їш т  к 87 іа 1сеп іа:

і
і с )  \\г!го/.епіе р г о ^ г а т и  к зг їа їс е п іа  па ос!Іе§1озс 

(Е -Іеагпіп^ ) сіо р госези  кз2їаІсеп іа  зїис1еп 16\у 

ЬТпі\\ег8уіеІи, ис7.езІпік6 \у р гоіекіи  сІ2Іекі 

2а8І080\\апіи по\\ос2Є8пусЬ їе с іїп о іо ^ іі 

іп їегакїуш п усЬ  (рг/есіе \¥82у8Гкігп Е- 

р іаґіоп п а);

і



II. Обов'язки Сторін
1. В обов’язки Університету в рамках цієї 
співпраці входить:

a) забезпечення адекватної кількості 
студентів, які будуть навчаться за 
подвійною програмою, відповідно до 
чинного законодавства в Польщі та 
Україні та відповідно до освітніх 
програм для навчання па першому 
ступені - для бакалаврату або другому 
ступені - магістратури; та надання 
протягом 7 днів з дати подання такого 
запиту в Академію списку студентів, які 
охоплені спільним навчанням (подвійна 
програма) із зазначенням того, студент 
навчається на денній або заочній формах 
(зразок списку є додатком помер 1 до 
цього договору)

b) виконання необхідних організаційних 
заходів, пов'язані з щорічним прибуттям 
студентів Університету в Академію, 
включаючи постійне інформування 
кандидатів та студентів про необхідні 
документи, пов'язані з приїздом до 
Польщі та здобуттям освіти в Польщі

c) надання інформації про виконання 
студентами Університету, які с 
учасниками проекту, плану навчальних 
предметів, згідних з українськими 
державними стандартами, які мають 
бути визнані (повторно зараховані) 
Академією - відповідно до взаємно 
узгоджених програм навчання;

сі) забезпечення ведення навчальних 
предметів, які є обов'язковими, згідно 
з правовими стандартами освіти в рамках 
вищого навчального закладу в 
Республіці Польща; забезпечення 
необхідної мовної підготовки студентам 
Університету і мовна підтримка проекту.

е) Університет проводитиме заняття в 
*

кількості, яка дозволить студентам 
отримати до 65% кредитів ЕСТ8, 
передбачених навчальною програмою

II. ХоЬои'цгапіа 8йгоп
1. Оо оЬо\\ іі}/к6\у ІптегчуІеНі \у гатасЬ

піпіс^/е) лумроїргасу паїегу:

a) 2аре\упіепіе огірочуіесіпіеі ііозсі яШсіепібху, 
кіог7.у Ьесіа $Шсііо\\сі1і \\сеІіиц р о ^ б р с ^ о  
ргоогати, /«осіпіе /. рггерізаті рга\\а 
оЬоші^гці^суті \¥ Роїзсе і Іікгаіпіе о гаг 
2£осіпіе г р го ^ гатат і кзгїаісепіа сіїа 
5Іисіі6\\ І зіорпіа - 1ісепс)аскісЬ 1 иЬ зіисііоху 
II з іо р п іа - та^ізІегзкісЬ; ога2 сіозїагсгепіе 
\\ Іегтіпіе сіо 7 сіпі осі сіпіа г<*Іозгспіа 
Іакіе^о г^сіапіа рггег Акасіешіе -  
ітіеппе^о \уукаги Зіис1елі6\\ оЬ)^ІусЬ 
\узро1путі зїисііаті (росі\\'6іпут 
р го егатет) ге \узкагапіет сгу сіапу 
зіисіепі осІЬулуа зШсііа \\ ігуЬіе 
зІас)опагпут сгу п іезіас іоп атут  (\¥20г 
ууукаги зІапо\¥І гаіасгпік пг 1 сіо пі пісізге] 
ііто \\;у):

b) \уукопапіе роІггеЬпусЬ сігіаіагї 
отапігасуіпусЬ гхл іагапусії г согосгпут 
рггуіагсіст зШс1єпі6\у И пі\\7егзуІеШ сіо 
Акасіетіі, уИ ут Ьіегцсе іпїогто\уапіе
к а псі у сі аіо \\ і зіисіепіоху о піегЬесіпусЬ 
сіокитепіасії глуЦгапусЬ г рггуіагсіст сіо 
Роїзкі ]ак і г росУесіет кзгіаісепіа \у 
Роїзсе

c) рггекагапіе іпіогтас)і о \\укопапіи рггег 
зШсієпіоху ІІпішегзуїейі, ЬесЦсусЬ 
исгезіпікаті ргсуекПі ріапи рггесітіоісну 
кзгіаісепіа 2£осіпусЬ г икгаігїзка погта 
рапзішоу/^, кіоге росіїе«аі^ игпапіи 
(р о ш тп ети  гаїісгепіи) рггег Акасіешіе - 
г"ос1піе г оЬизІгоппіе иг^осіпіопуті 
ргоцгататі кзгіакепіа;

сі) гарс\\піепіе ргои асігепіа рггесітіоі6\\ 
паикоууусії, кіоге з^ оЬо\\ іагко\\е. гцосіпіе 
г п о гтат і рга\\путі кягіаісепіа \у гатасЬ 
исгеїпі шугзгеі \\ КгесгрозроШе] Роїзкіе); 
гарешпіепіе т т а ^ а п е ^ о  згкоіепіа 
І£2уко\УЄ£о зіисіспіот Упі\¥егзуіеш 
і \\'зрагсіе )92уко\\е ргоіекіи.

с) Ііпішегзуїеі рггерго\\асігі гаіесіа \у ііозсі 
итог1і\\іа)^сеі игузкапіе зїисіепіот сіо 65% 
рипкіоуу ЕСТ8 рггехуісігіапусН \у гатасЬ 
ргоогати зШсНоуу



О визначення разом з Академією за 
зразком, що становить Додаток 2 до 
цього договору, які навчальні предмети 
будуть виконувати Академіяєю, а які - 
Університетом;

§) надання керівників дипломних робіт для 
кож ного студен та, охопленого 
подвійною програмою, при цьому 
дипломні роботи можуть бути 
підготовлені рідною мовою студента, 
англійською чи польською мовами. У 
разі підготовки дипломної роботи 
мовою, відмінною від польської чи 
англійської, університет зобов’язує 
студеита-дигіломника підготувати 
доповідь польською чи англійською 
мовами;

Ь) здача кожної дипломної роботи 
студенту, що охоплюється спільною 
програмою, щонайменше за тиждень до 
дипломного іспиту з метою перевірки 
роботи программою против плагиата що 
функціонує в Академії

2. В обов'язки Академії в рамках цієї 
співпраці входить:

a) допомога в організації прийняття 
відповідних документів студентів 
Університету на паралельне навчання 
або навчання в Консультаційному Центрі 
Академії, утвореному на базі 
Університету, згідно з умовами 
прийняття на навчання І ступеня 
бакалавраї і навчання II ступеня 
магістратура у Вищому навчальному

-

закладі;
b) зарахування, на основі поданих 

документів, студентів Університету на 
паралельне навчання або навчання в 
Консультаційному Центрі Академії, 
утвореному на базі Університету

c) забезпечення індивідуального доступу 
студентів Університету -до європейських І 
програм інформації та освіти на основі 
платформи МоосІІе (електронних баз 
даних), створюючи єдиний регіональний | 
центр дистанційного навчання;

0  изіаіспіе 2 Акасіетіс^ хуе<Ми§ уу/оги 
зіап0\уізсс£0 2а}$С2ПІк пг 2 с1о піпісіз2еі 
итохуу, кіоге рг/ес іт іо іу  сіусіакіусгпе Ь^сЦ 
геа1і/о\\апе рг7Є7. А касіеті^  а кіоге рг/.е7 
Ііпіхуегзуїеі;

£) /ареххпіепіе рготоіогоху ргае сІурІотохуусЬ

сііа кагсісио ге з іш іеп й т  оЬІСІуСІІ 
росі\\чУ|пут р го § гатет , рггу с г у т  ргасе 
т о ^ а  Ьус зрогг^сі/апе \у )$2уки о іс /у з іу т  
зіисіспіа, ап ^іе ізк іт  ІиЬ ро їзк іт. XV 
рггурасіки зрогг^сігапіа ргаеу (Іуріотохус)
\у,)92уки іппут п і/ роїзкі ІиЬ апціеізкі 
УптегзхТеІ гоЬохуі^ге сіуріотапіа сіо 
зрогг^сігепіа аиІогеГегаІи XV і^/уки ро їзк іт  
ІиЬ ап^іеізкіт;

Ь) рг/ека/ап іе  ка7сіс] ргасу сіуріотохуе]
зіисіепіа оЬісІе^о хузроіпут р го § гатет , па 
со паптіпіе) Іусігісп рГ7.есі е ^ /а т іп е т  
сіуріотохуут се іе т  \\егуГікас|і ргасу рг7Є2 
зузіет  ап іур іа^ іакту  Гипксіопціасу \\ 
Акасіетіі

2. І)о оЬохуіі}2ко\у Акасіетіі \\ гатасН
піпіе]82еі \\л рої ргасу паїе/у:
a) р о то с  XV е т а п  і/ас і і рг7уісс;іа 

осіроххіссіпісЬ сіокитепіоху зішіепіоху 
Ііпіхуегзуїеіи па зіисііа го\\по1е”:Іе ІиЬ 
кзгіаісепіс XV С епігит Копзиііасуіпут 
Акасіетіі иіхуоггопут па Ьа/іе 
Ііпіхх/егзуїеш. 2§осіпіе 2 ххагипкаті 
рг2> і^сіа па зіисііа І зіорпіа 1ісепс)аскіе
і зіисііа II зіорпіа та§ ізІегзк іе  ху ІІсгеїпі
\ \ ;у232с);

b) 2арізапіс па росізіахліе гіогопусЬ 
сіокитепіохх зіисіепіоху Ипіххегзуїеіи па 
зіисііа гбхупо1е§1е ІиЬ кз/іа ісеп іс  XV С еп іги т  
Копзи11асу]пут А касіетіі иіхуоггопут па 
Ьа/іе Ііпіхуегзуїеіи

c) /ареххпіепіе іпсіухх'ісіиаіпе^о сіозісри 
зіисіепіот Ііпіхх-егзуїеіи, и сгезіп ікот  
рго)екіи сіо еигореізкісЬ ргоагатоху 

іпГ()гтаІус2по-озххіаІо\\усЬ па Ьа/іе 
рІаіГогту МоосІІе (еІекІгопісгпусЬ Ьа7 
сІапусЬ), Іх\'ог7ас хузроіпе гсаіопаіпе



сі) надання консультацій та інформації з 
питань, що стосуються можливості 
отримання віз учасниками проекту; 

е) надання допомоги українським 
учасникам проекту під час їх 
перебування в Республіці Польща у ході 
наукових та професійних практик.

0  введення даних студентів у систему 
РОЇ.(Ж

3. Сторони можуть спільно організовувати літні 
школи (мовні). Подробиці цієї співпраці 
будуть уточнені в окремих угодах.

4. Академія і Університет повинні забезпечити 
обмін своїми наукових співробітниками, 
організацію навчання з мстою підвищення 
кваліфікації сторін.

5. Академія та Університет можуть реалізувати 
спільні наукові, освітні та методичні 
дослідження і публікувати їх результати, а 
також публікувати наукові статті молодих 
науковців Університету у виданнях Академії.

6. Академія і Університет можуть проводити 
спільні семінари га конференції.

7. Академія і Університет можуть створювати 
спільні загальні методологічні асоціації як на 
території Польщі, так і на території України.

8. Сторони організують моніторинг потреб 
регіональних ринків праці у молодих 
фахівцях, які отримали відповідний 
український та польський диплом, і 
підтримуватимуть їх у пошуку роботи.

9. Діяльність, що здійснюється згідно з цим 
Договором, повинна обговорюватися
і визначатися обома Сторонами. В жодному 
разі це не обмежує автономії Сторін.

III. Фінансування
1. Кількість учасників проекту, навчальні 

програми і витрати на участь "у програмі 
будуть регулюватися окремими угодами, 
укладеними па кожен навчальний рік.

2. Фінансування проекту може здійснюватися
за рахунок отриманих грантів: громадських ;

сепігит кзгіаїсепіа па осіїе^іозс: 
сі) гаре\упіепіе сіогасІ2І\уа і іпіогтаср 

зргахуасЬ сіо1ус/4сусЬ тогііхуозсі 
игузкапіа \\і/. рг/.с/ ис/с$їпіко\у ргоіекіспу; 

е) гарс\упіепіе ротосу икгаігїзкіт
исгезіпікот ргоіскїи росісгаз ісіі роЬуІи па 
Іегепіе К2еС2уро8ро1іїеі Роїзкіс) \у ігаксіе 
ргакіук пайко\\усЬ і га\Уосіо\уусЬ.

0  \урго\уасі2епіе сІапусЬ зіисіепіоху сіо зузіети 
РО ЬОИ

3. 8ігопу и то и у  то£3  \Узро1піе ог^апІ2о\уас 
82коїу Іеіпіе ()92уко\УЄ). $2С2Є£0Іу ІЄ] 
\узро1ргасу Ьесіа окгезіопе \у озоЬпусИ 
рогогитіепіасЬ.

4. А касі е т  і а і Ііпі\уегзу1е1 7.аре\упіаіа \ \у т іа п е
злуоісЬ ргасо\упіко\у паико\уусЬ, ог^ап і/асіс 
згкоіеп \у сеіи росі\уу232епіа кхуаІіГікаср зігоп.

5. Акасіетіа і Ііпілуегзуїеі то«а  геа1іго\уас 
\узро1пе Ьасіапіа паико\уе, ес1икасу)пе
1 теїосіусгпс огаг риЬІікочуас ісіі сіскіу, ]ак 
го\\ піе2 риЬ1іко\уас агїукиїу паикоше тІосіусЬ 
паико\Усо\\ Ііпі\\егяуїсіи \у \\усіа\\ пісІ\\ ас1і 
Акасіетіі.

6. Акасіетіа і їіпі\уегз\1еі то£^  0г^апІ20\уас 
\узро1пе зетілагіа. копїегспс)е. .

7. Акасіетіа і И птегзуїеі т о ^  І\\ог2\с  \узро1пе
з1о\\ аг2У82епіа теїосіусгпс гаго\Упо па 
Іегуїогіит Роїзкі, ]ак і па Іегу їогіит Ш т а т у .

8. Вігопу Ь^сіа 0г^апІ70\уас топііогіп§ 
гароІГ2еЬо\уапіа геуіопаїпусії гупкоху ргасу па 
тїосІусН зрес]а1із1с!)\у. кіоггу оіггутаїі 
осіро\УІесІпі сіуріот икгаіпзкі і роїзкі ога2 

\узріегас ісЬ \у гпаїегіепіи гаїгисіпіепіа.
9. Огіаїаіпозс рго\уасІ20па 2§ос1піе 2 піпіеізга

ІІтоууЦ. ро\уіппа Ьус копзиіістапа 
і окгезіопа ргге2 оЬусіхуіе 8ігоп. \У гасіпут 
рггурасіки піе о^гапісга їо аиіопотіі Зїгоп.

III. Ппап$<тапіе
1. Ііозс ис2ЄЗІпіко\у ргсуекіи, ргстгату кз/Лаїсепіа 

ога/. козгіу исгезіпіеїхуа \у рго§гатіе Ьусіа 
ге^и1о\уапе \у озоЬпусЬ рогогитіепіасЬ, 
гахуіегапусЬ па кагсіу гок акасіетіскі.

2. Ріпапзохуапіе ргоіекїи то ге  ос!Ь\у\ас ^іе сі/.іекі 
рогузкапут ^гапіот; згосікот риЬІісгпут,



коштів, фінансування установами або 
підприємствами, та за рахунок коштів 
фізичних осіб (учасників проекту).

IV. Заключні положення
1. Цей Договір набуває чинності з моменту 

його підписання і є дійсним протягом 5 
(п'яти) років.

2. Цей Договір може бути автоматично 
пролонгований, якщо він не був розірваний 
будь-якою  зі Сторін.

3. Сторона, яка має намір розірвати Договір, 
повинна повідомити іншу С торону у 
письмовій формі протягом 1 (одного) року до 
розірвання Договору.

І 4. У разі невиконання або неналежного
виконання зобов’язань за договором, інша 
сторона може розірвати договір із 14-денним 
строком попередження. Умовами розірвання 
контракту в цьому режимі є, зокрема, такі 
ситуації:

a) не проводжені заняття, передбачені 
навчальною програмою, або не 
проводжені навчальні години за 
сумісництвом,

b) не надавання документів та інформації 
про студентів, необхідних для виконання 
юридичних обов'язків, покладених на 
сторони

5. І {ей Договір складений українською та 
польською мовами, вдвох ідентичних 
примірниках, по одному для кожної із 
Сторін.

6. Після закінчення терміну дії Договору, всі
перераховані вище зобов'язання повинні 
бути виконані у повному обсязі.

V. Місцезнаходження Сторін
1. Академія -  ВСБ. 41 -300 Домброва І урніча, 

вул. Цєпляка 1с. рахунок ІВАН: РЬ 05 1050 
1227 1000 0023 3028 9576, 8\¥І1Т/ВІО: 
ІЬЮВРЬР\\\ ІПІІ 629-10-88-993, КНООИ 
272653903, Тел.: +48 322959316.

2. ЗВО «Національна академія управління» 
(м. Київ, вул. Ушинского, 15, Україна,
03151) Код ЄДРІІОУ 16476880. Рахунок № 
26008056228369, в АТ КЬ «ІІРИВАТБАНК» 
м. Києва. МФО код банку 380269

Гтапзо\уапіи рггех іпзіуШс^ ІиЬ 
рг/есІзі^ЬіогзІлуо огаг ге 5го(іко\у озоЬ 
їїгус/пусЬ (исгезіпіксж рго)екїи).

IV. Ро8іапо\уіепіа когіссте
1. 1\Іт іе]52а У то\уа \\сЬос1/і \\- гусіе /  с Іт іЦ  ]еі

росірізапіа і оЬолущгціе рг/.ег окгез 5 (рі^сіи) 
іаі.

2. Nіпіе^яга Ито\уа т о /е  Ьус аиіотаїус/піе
рго1оп£о\уапа, іегеїі ліе /озїаіа гоглуі^гапіа 
РГ2Є2 ±а<\щ 2Є 8ІГОП.

3. 8ігопа /атіеггаі^са го/луц/ас Ііто\у$ зкіасіа
різетпе \\уро\\'іссІ2епіе сігиціе) 8ігопіе па 1 
(]ес!еп) гок рггесі го7\\іа/апіет Ь'точуу.

4. V/ рг/урасіки піегеаііголуапіа ІиЬ піе\\1аясі\уе£о
\уукопу\уапіа оЬо\уцгко\у рг/е\\їсі/іапусЬ 
и тош ^ сіги^а зігопа то ге  \ууро\\їесІ2Іес 
ито\УЄ 2 /.асЬо\уапіет 14-сіпІ0\ує£0 окгези 
\\ у ро\у і есі/еп і а. РггезІапЦ \\ уро\\'і есі/еп і а 
итепуу \у іу т  ІгуЬіе 53 \у згсге^оіпозсі 
пазі^рці^се зуіиасїе:
a) піегеаіігохуапіе щ сс  рггелуісІгіапусЬ 

рго^гатет зІидіо\у, ЬасІ2 геаіігошапіе ісіі 
\у піереіпут \уутіаг/е §осІ2Іп 
сІусІакІусгпусЬ.

b) піерг7,ека2у\уапіе (1окитепІо\у і іпГоппасіі 
с1оІус7с с̂ус1і зіисіепібху, кібге за піе/Ь^сІпе 
сііа \\укопу\\апіа оЬо\\іа2ко\\ ргашпусЬ 
оЬсцга^сусЬ зїгопу,

5. Ііто\у$ зрог/асі/опо \\ іегуки икгаіпзкіт і
роїзкіт, \\ сі \\ос Ь ) есіп оЬ г/. т  і асу с Ь 
е§2етр1аг7.асЬ, ро іесіпут (31а кагсіеі 8ігоп.

6. Ро ир!у\уіе Тсгтіпи оЬо\уц/у\уапіа І]то\уу
шзгузікіе росіапс \уу2Є] 7оЬо\\іа/апіа тизга 
Ьус \уукопапе \у рсіпут гакгезіе.

V. 8іесІ/іЬу 8ігоп
1. Акікіетіа Ц8В 41-300 ОаЬічт а (Зотісга, иі. 

Сіеріака 1с. копіо ІВАН: РЬ 05 1050 1227 
1000 0023 3028 9576, 8М РТ/ВІО: 
ІЖІВРЬР\У. №Р 629-10-88-993, КЕСЮИ 
272653903, Теї.: +48 32 295 93 16.

2. ІЧапкіон а Акасїешіа /а г /ас і/ап іа , К.І)6уу, иі. 
изгіпзкошо 15. Укгаіпс, 03151. косі ЕПКРО.1 
16476880, копіо Ьапко\\е: 26008056228369, 
МРО 380269 \у РгіуаіЬапк
гсі. +380 (44) 242-24-64,



ЗВО «Національна академія управління»

, Г)г.$с. (Есопопііся) 
го£ 8ег§іі Іегокіїіпр. д.е.н., проф.

Сергій Аркадійович

ІЧагосІст'а Акасіетіа Хаг/^сі/.апіа

Іеі. +380 (44) 242-24-64. 
е-таіі: гесіог@пат.кіеу.иа: 
о іїї се@п а т . к і е V. иа
Особами, відповідальними за реалізацію 
договору про співпрацю, с:
a) від імені Академії - проректор з 

міжнародного співробітництва, доктор 
наук Рафал Ребилас

b) від імені Університету - 
Ухова Тетяна Едуардівна

е-таіі: гесіог@пат.кіеу.иа; 
о Ні се@ пат. к і е V. на

3. О зоЬ аті ос1ро\¥ІесІ7Іа1путі 7а геа1і/ас]е 
и то \у у  о хузроіргасу за:
a) 7. гат іеп іа  А касіетіі -  Ргогекіог сіь. 

Ш зроіргасу 2 /аегап іс^  -  сіг Каіаі КсЬіІая

b) 2 гат іеп іа  ІЛпшегзуІейі — Таїіапа Ь'кЬоуа

Академія ВСБ
і\ РКОКЕКТОК 

П5. и'ЯРОІ.РКДСУ 2 * Ш Ж \

с!г Каіаі КсЬііаз

Проректор з міжнародного співробітництва, 
доктор наук Рафал Ребилас

шіа \У8В
РКОКЕКТОЯ 

ОБ. \У8РбЬРКАСУ 7. У* РАМО.

КаГаї К̂ ЬіІав

Ргогекіог сія. ^/яроіргасу 2 £а§гапісц. 
сіг КлГаі КеЬіІаз


