Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WYKAZ UMÓW ZAWARTYCH z INSTYTUCJAMI ZAGRANICZNYMI – dane na dzień 06.02.2014
Wydział/ zakres współpracy

Umowa zawarta na
okres 5 lat

Wymiana personelu akademickiego, www.old.uni-plovdiv.bg/?ln=2
administracyjnego i technicznego;
wymiana studentów; wymiana
informacji naukowych i technologii;
prowadzenie wspólnej pracy
badawczej w rozwoju zawodowym
poszczególnych osób, w różnych
formach edukacji oraz w dziedzinie
pedagogiki specjalnej, pracy socjalnej
i psychologii; prowadzenie
wspólnych programów
szkoleniowych; organizacja
wspólnych spotkań naukowych;
wspólne publikacje w obszarach
wzajemnego zainteresowania.
Wydział Humanistyczny/
www.cms.flu.cas.cz/index.php
Prowadzenie wspólnych badań
naukowych; organizowanie
wspólnych konferencji naukowych i
metodycznych; wymiana prac
naukowych, monografii,
podręczników; wymiana kadry
naukowej i pracowników
www.pdf.upol.cz/en/
Instytut Edukacji Szkolnej
Wydziału Pedagogicznego i
Artystycznego/ wspólne badania i ich
opracowanie w zakresie pozytywnych

Kraj

Instytucjauczelnia

1

Bułgaria

Uniwersytet
Płowdiwski im.
P. Hilendarski,
Płowdiw

2

Czechy

Filosoficky ustav/ 27.03.2006
centrum
medievistickych
studi AV CR a
UK w Pradze

Umowa
automatycznie
przedłużana o dalsze
okresy pięcioletnie

Pedagogicka
Fakulta
Univerzita
Palackého v

List intencyjny

3

Data zawarcia
umowy/Okres
trwania
umowy
2013

Uwagi dotyczące
czasu trwania
umowy

Lp
.

22.11.2011

Strona internetowa

Olomouci

4

Gruzja

Batumski
Niezależny
Uniwersytet

25.03.2011
15.04.2011

Umowa na okres 5 lat
i automatycznie
przedłużana na
następny okres
Porozumienie w celu
realizacji umowy z
dnia 25.03.11

5

Litwa

Uniwersytet
Wileński

05.11.2008

Niemcy

Uniwersytet
Bielefeld

07.07.2014

Rosja

Państwowy
Hakaski
Uniwersytet
im.N.F.

10.12.2009

Umowa zawarta na
okres 5 latautomatycznie
przedłużona na okres
kolejnych dwóch lat
tj. do 04.11.2015
roku
Umowa zawarta na
okres 3 lat, przy brak
wypowiedzenia, jest
prolongowana na
kolejne 3 lata.
Zawarta na 5 lat i
automatycznie
przedłużana na
następny okres

6

wskaźników zdrowia dzieci i
młodzieży szkolnej, odnoszących się
do czynników społecznoekonomicznych i kulturowych.
Organizacja krótkoterminowych
kursów języka polskiego w
Batumskim Niezależnym
Uniwersytecie oraz języka
gruzińskiego w UJK dla grup
studentów i osób indywidualnych;
pozyskiwanie specjalistów w
dziedzinie nauki j. polskiego;
przygotowanie programu kursów
nauki j. polskiego; wymiana
studentów i doktorantów oraz
wykładowców i kadry naukowej;
wspólne prace badawcze; organizacja
międzynarodowych konferencji
naukowych, programów, wystaw.
Wspólne przygotowywanie i
wydawanie regionalnego czasopisma
„Respectus Philologicus”; wymiana
studentów i pracowników; wspólne
projekty badawcze; nauczanie i
rozwój kadry naukowej; wymiana
publikacji.
Współpraca naukowo-dydaktyczna.
Wymiana studentów.

Organizacja wzajemnych wizyt
kierownictw uniwersytetów,
kierowników wydziałów i instytutów
w celu wymiany doświadczeń;

www.vu.lt/en

http://www.uni-bielefeld.de/

www.khsu.ru/sitemap.html

Katanowa
Abakan

7

8

9

Kubański
Uniwersytet
Państwowy
Krasnodar
Państwowy
Rosyjski
Uniwersytet
Pedagogiczny im.
A.I. Hercena w
SanktPetersburgu

22.11.2010

List intencyjny

03.07.2009

Zawarta na 5 lat i
automatycznie
przedłużana na
następny okres

Państwowy
Uniwersytet im.
Jarosława
Mądrego w
Nowogrodzie

01.06.2006

Czas nieokreślony

wymiana wykładowców, młodych
naukowców-badaczy, magistrów,
doktorów; organizacja praktyk, staży
studentów; organizacja letnich
kursów językowych.
Propozycja współpracy pomiędzy
uczelniami
Organizacja krótkoterminowych
kursów językowych; organizacja
wspólnego kształcenia studentów;
wymiana studentów i doktorantów w
ramach studiów lub staży naukowych;
wymiana wykładowców i
naukowców-badaczy; wymiana
literatury dydaktycznej i
specjalistycznej; wspólna organizacja
międzynarodowych konferencji
naukowych, programów, wystaw,
publikacji artykułów i referatów.
Staże naukowo-pedagogiczne
wykładowców i asystentów; wymiana
wydawnictw akademickich; wymiana
grup studenckich; prowadzenie
wykładów specjalistycznych;
przygotowywanie wspólnych
opracowań; organizowanie
wspólnych konferencji i sympozjów
naukowych; przygotowywanie
wspólnych projektów badawczych i
pomocy metodycznych; współpraca w
zakresie uzyskiwania stopni
naukowych doktora i doktora
habilitowanego oraz tytułu

www.kubsu.ru/eng

www.herzen.spb.ru/en

www.novsu.ru/english

10

Moskiewski
Miejski
Uniwersytet
Pedagogiczny
Moskwa

19.03.2013

Zawarta na 5 lat z
możliwością jej
przedłużenia na
następny okres
pięcioletni

11

Moskiewska
Wyższa Szkoła
HumanistycznoPedagogiczna
Moskwa

2011

List intencyjny

Państwowy
Instytut Języka
Rosyjskiego im.
A.S. Puszkina

2013

2013-2015

Omski
Państwowy
Uniwersytet
Rolniczy im. P.
A. Stołypina
Omsk
Leningradzki
Państwowy
Uniwersytet A. S.

02.07.2012

Czas nieokreślony

1.06.2011

Zawarta na okres 5
lat i ulega
przedłużeniu na

12

13

naukowego profesora
Wydział Zarządzania i
Administracji/ prowadzenie
wspólnych studiów I, II, III stopnia;
wymiana kadry akademickiej i
studentów; wymiana informacji
naukowej, doświadczeń w zakresie
nauki i edukacji; organizacja
seminariów, konferencji i
sympozjów; wymiana przedstawicieli
społeczności akademickiej w celu
zapoznawania z historycznokulturalnymi relacjami Polski i Rosji
Wspólny udział w
międzynarodowych programach i
grantach badawczych i edukacyjnych;
wymiana studentów i pracowników
naukowych; organizacja konferencji,
seminariów, warsztatów naukowych;
wspólna działalność wydawnicza.
Nauka i nauczanie języka rosyjskiego.

www.mgpu.ru

www.mosedu.ru/educat/profedu/I
nstitute/mgpi

http://www1.pushkin.edu.ru/
http://www1.pushkin.edu.ru/publ/
english/pushkin_institute_info/53
-1-0-188

Współpraca w zakresie
przygotowania wysoko
wykwalifikowanych specjalistów z
dziedziny rolnictwa na drodze
wymiany aktualnej informacji
naukowo-technicznej.
Wydział Pedagogiczny i
Artystyczny/ Realizacja wspólnej
działalności w dziedzinie kształcenia

www.omgau.ru

www.en.lengu.ru

następny okres
pięcioletni jeżeli
żadna ze stron nie
wystąpi o
nieprzedłużanie
umowy

Puszkina Sankt
Petersburg

14

15

16

Słowacja

ustawicznego; organizacja wspólnego
kształcenia studentów; wymiana
studentów oraz doktorantów;
wymiana wykładowców w celu
prowadzenia procesu dydaktycznego;
wymiana naukowców-badaczy;
wymiana literatury dydaktycznej i
specjalistycznej; wspólna organizacja
konferencji międzynarodowych.
Opracowywanie projektów
badawczych; przeprowadzanie
seminariów naukowych i
technicznych; wymiana personelu,
informacji i próbek; wspólne
wykorzystanie infrastruktury
badawczej.

Instytut Pacyfiku
Chemii
Bioorganicznej
im. G.B. Elyakov
Dalekowschodnie
go
Oddziału
Rosyjskiej
Akademii Nauk
Vladivostok
Instytut Pacyfiku
Chemii
Bioorganicznej
im. G.B. Elyakov
Dalekowschodnie
go
Oddziału
Rosyjskiej
Akademii Nauk
Vladivostok
Katolicki
Uniwersytet w
Rużomberku

lipiec 2012

List intencyjny

www.old.febras.ru/index_.html

Grudzień 2013

Umowa na 5 lat

Opracowywanie projektów
badawczych; przeprowadzanie
seminariów naukowych i
technicznych; wymiana personelu,
informacji i próbek; wspólne
wykorzystanie infrastruktury
badawczej.

www.old.febras.ru/index_.html

4.07.2007

Czas nieokreślony

www.ku.sk/en

Univerzity

25.02.2010

Czas nieokreślony

Wydział Pedagogiczny i
Artystyczny/ wymiana studentów i
pracowników naukowych, stażystów,
asystentów, doktorantów,
habilitantów.
Instytut Nauk Politycznych

www.web1.umb.sk/index.php

Mateja Bela w
Bańskiej
Bystrzycy

17

Univerzity
Mateja Bela w
Bańskiej
Bystrzycy

9.11.2012

Czas nieokreślony

18

Uniwersytet
Świętych Cyryla
i Metodego w
Trnawie

23.05.2013

List intencyjny

Czerniowiecki

19.08.2013

Czas nieokreślony

19

Ukraina

Wydziału Zarządzania i
Administracji /wymiana
pracowników naukowych,
dydaktycznych i studentów; pomoc w
podwyższaniu kwalifikacji
naukowych pracowników; wymiana
doświadczeń w dziedzinie
metodologii nauczania; prowadzenie
wspólnych projektów badawczych;
organizacja corocznych konferencji;
publikacja wspólnych prac
naukowych.
Instytut Nauk Politycznych
Wydziału Zarządzania i
Administracji / Organizacja
konferencji: „Konferencja Naukowa
Doktorantów i Młodych
Pracowników Naukowych –
Interpolis”, „Świętokrzyskie
Spotkania Naukowe – Młoda
Politologia”.
Instytut Nauk Politycznych
Wydziału Zarządzania i
Administracji / Współuczestnictwo
w badaniach i wymiana informacji
naukowej; wymiana naukowych
doświadczeń na seminariach i
konferencjach; wzajemne
publikowanie rezultatów badań
naukowych; wzajemna wymiana
wykładowców oraz studentów w celu
poznania doświadczeń związanych z
organizacją i realizacją procesu
edukacji.
Wymiana wykładowców, studentów,

www.web1.umb.sk/index.php

www.ucm.sk/en/about-theuniversity/

http://www.chnu.cv.ua/index.php

20

Uniwersytet
Narodowy im.
Jurija
Fedkowycza w
Czerniowcach
Narodowy
Uniwersytet
Kijowski im
Tarasa
Szewczenki w
Kijowie
Narodowy
Techniczny
Uniwersytet
Politechnika
Charkowska

doktorantów. Wymiana informacji i
doświadczeń, realizacja wspólnych
projektów badawczych, seminariów,
konferencji. Wspólne publikacje.

?page=ua
http://www.chnu.cv.ua/index.php
?page=en

19.03.2001

Czas nieokreślony

Regularna wymiana informacji,
materiałów dydaktycznych i
naukowo-badawczych; wymiana grup
studenckich, doktorantów i
pracowników oraz wykładowców.

www.univ.kiev.ua/en

19.11.2008

Umowa
automatycznie
przedłużana o dalsze
okresy pięcioletnie

Wspólne badania naukowe;
organizowanie wspólnych konferencji
naukowych i metodycznych;
wymiana informacji naukowej oraz
prac naukowych, monografii,
podręczników, pomocy
dydaktycznych; wymiana kadry
naukowej i dydaktycznej oraz
studentów.
Wymiana informacji naukowych oraz
wyników badań; organizacja
wspólnych konferencji; wymiana
studentów oraz kadry nauczycielskiej;
przygotowanie i publikacja
wspólnych zbiorów prac naukowych.
Wymiana informacji naukowych oraz
wyników badań; organizacja
wspólnych badań i konferencji;
realizacja wspólnych przedsięwzięć w
ramach międzynarodowego
sympozjum Metodologicznego;
wymiana studentów, kadry
nauczycielskiej i pracowników;
realizacja projektu „Szkoła Otwartego

www.kpi.kharkov.ua/en

21

Państwowy
Uniwersytet
Pedagogiczny im
Pawła Tyczyny w
Humaniu

17.10.2008

Czas nieokreślony

22

Uniwersytet
Narodowy im.
Iwana Ogienki w
Kamieńcu
Podolskim

20.05.2009

Czas nieokreślony

www.ru.osvita.ua/vnz/guide/17/4
86

www.kpnu.edu.ua/index.php

23

Narodowy
Uniwersytet
Agrarny w Białej
Cerkwi

09.04.2010

Czas nieokreślony

24

Wschodnioukraiń
ski Uniwersytet
Narodowy im.
Wołodymyra
Dala w
Ługańsku

25.08.2010

Uniwersytet
Narodowy
„Akademia
Ostrogska” w
Ostrogu

25.09.2013

Umowa zawarta na
okres 5 lat.
Brak oświadczenia
jednej ze stron o nie
przedłużaniu umowy
na 12 miesięcy przed
upływem okresu 5 lat
skutkuje
przedłużeniem
umowy na kolejny
okres 5 lat
Czas nieokreślony

Winnicki Instytut
Handlu i
Gospodarki
Kijowskiego
Narodowego
Uniwersytetu
Handlu i
Gospodarki w

30.06.2008 do
2015

25

Może być rozwiązana
z zachowaniem
trzymiesięcznego
okresu
wypowiedzenia

Umysłu”; przygotowanie i publikacja
wspólnych zbiorów prac naukowych
Wymiana wykładowców; wymiana
doświadczeń w metodach nauczania;
wymiana informacji technicznej i
naukowej; organizacja wspólnych
seminariów, konferencji i sympozjów
naukowych.
Wymiana wykładowców, studentów,
doktorantów; wymiana doświadczeń
w metodach nauczania; wymiana
informacji technicznych i naukowych;
realizacja wspólnych projektów
badawczych; organizacja wspólnych
seminariów, konferencji i sympozjów
naukowych.

Wymiana wykładowców, studentów,
doktorantów; wymiana doświadczeń
w metodach nauczania; wymiana
informacji technicznych i naukowych;
realizacja wspólnych projektów
badawczych; organizacja wspólnych
seminariów, konferencji i sympozjów
naukowych.
Wymiana informacji naukowej i
osiągnięć naukowych; organizacja
wspólnych konferencji, sympozjów
naukowych; wymiana pracowników,
metod i zakresów kształcenia;
wymiana profesorów, doktorów
habilitowanych, docentów, doktorów
i magistrów w celach zawodowych;

www.btsau.kiev.ua/?q=en

www.en.snu.edu.ua/welcome.php

www.ujk.edu.pl

www.vtei.com.ua

Winnicy
26

Instytut Badań
Regionalnych
Narodowej
Akademii Nauk
Ukrainy we
Lwowie

Czas nieokreślony

27

Sumski
Państwowy
Uniwersytet
Pedagogiczny im
AS Makarenki w
Sumach

14.06.2006 13.06.2011
11.01.201210.01.2017

Na okres 5 lat z
możliwością
przedłużenia na
kolejne 5 lat.
Kolejna mowa
została podpisana w
dniu 11.01.2012 na
okres 5 lat

28

Państwowy
Uniwersytet
Pedagogiczny w
Drohobyczu

18.06.2001

Czas nieokreślony

wymiana studentów; wymiana
zespołów artystycznych.
Opracowywanie podstaw naukowych
polityki regionalnej i problemów
rozwojowych obszarów
przygranicznych Ukrainy i Polski w
warunkach wpływów integracyjnych i
globalizacyjnych: wspólne badania i
rozwój projektów; wymiana
wynikami projektów i obustronna
wymiana pracowników naukowych i
specjalistów; wymiana kadry
naukowej; organizacja i uczestnictwo
we wspólnych spotkaniach
naukowych, konferencjach,
sympozjach; wzajemne publikowanie
artykułów w wydaniach naukowych
obu stron; wymiana informacjami
Organizowanie krótkich wizyt
naukowo-pedagogicznych; wymiana
kadr uczonych i wykładowców w
celach zawodowych; udzielanie
pomocy w podwyższeniu kwalifikacji
naukowych i pedagogicznych kadr
obydwu Stron; wymiana studentów;
wymiana członków uczelnianych
zespołów artystycznych.
Prowadzenie wspólnych prac
naukowych; wprowadzenie nowych
metod nauczania; rozwój kontaktów
kulturalnych; udostępnianie warsztatu
naukowo-badawczego; wymiana
pracowników naukowych; wymiana
grup studentów; organizacja
konferencji; udostępnianie studentom

www.intranet.nas.gov.ua/aboutN
ASU/Documents/RUS/1008.htm

www.sspu.sumy.ua

www.drohobych.net/ddpu

i pracownikom naukowym
materiałów archiwalnych i zbiorów
bibliotecznych.
29

30

31

USA

Węgry

Państwowy
Uniwersytet
Pedagogiczny im.
Michajła
Kociubińskiego
w Winnicy
Uniwersytet
Teksas w
Bronsville

19.05.2012

Na okres 5 lat z
możliwością
przedłużenia na
kolejne 5 lat

9.12.213

10 lat

State University
of New York w
Oswego

18.04.2011

Węgierska
Akademia Nauk

02.03.2012

Wymiana informacji naukowej;
organizacja seminariów, konferencji i
sympozjów; wymiana kadry
akademickiej i studentów; wymiana
uczelnianych zespołów artystycznych.

Wymiana między stronami,
przyjmowanie studentów pierwszego
i drugiego stopnia, organizacja
sympozjów, konferencji, kursów,
spotkań badawczych, prowadzenie
wspólnych badań.
Na okres 5 lat (można Programy wymiany studentów,
wypowiedzieć na
pracowników; projekty badawcze
piśmie 3 miesiące
oparte na współpracy;
przed końcem)
krótkoterminowe projekty/programy
badawcze; współpraca i wymiana w
dziedzinie wykładów, seminariów i
konferencji; współpraca w dziedzinie
prac dyplomowych; warsztaty i
seminaria studentów.
List intencyjny
Filia UJK, Instytut Stosunków
Międzynarodowych/ przygotowania
koncepcyjne; prace organizacyjne;
prace naukowe w projekcie: Życie i
rola polityczna Janosa Esterhazy w
źródłach archiwalnych i w świetle
prasy.

www.vspu.edu.ua

http://www.utb.edu/Pages/default.
aspx

www.oswego.edu

www.mta.hu/english ldmta

32

Włochy

Papieski
Uniwersytet
Salezjański,
Stowarzyszenie
„Nadzieja
Rodzinie” w
Kielcach, UJK umowa
trójstronna

14.09.2010

Czas nieokreślony

Wydział Nauk o Zdrowiu oraz
Wydział Pedagogiczny i
Artystyczny/udział w projekcie
DAPHNE III (prewencja i walka z
przemocą wśród dzieci, młodzieży i
kobiet); seminaria; konferencje
naukowe (4 spotkania w ciągu 2 lat);
badania i publikacje; przedsięwzięcia
rozwojowe i projektowe; wymiana
kadry, studentów i pracowników.

www.unisal.it
nadziejarodzinie.org.pl

