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AGREEMENT
between

Tffi ADAM MICKIE w ICZ {n§IVERSITY, POZNAŃ, PoLAl§D
and

UNIYERSITAS MUHAMMADIYAII YOGYAKARTA
YO GYAKARTA, II.{D ONE SIA

The following agreement of co-operation between the Adam Mickiewicz University,
represented by the Rector, Professor Bronisław Marciniak

ań

Universitas MŃammadiyah Yogyakarta, represented by the Rector, Professor Dr. Bambang
Cipto, MA

§1
Co-operation will be undertaken by all research units of the Adam Mickiewicz UniversĘ,
and by all research units of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

§2
The contracting parties declare to undertake scholarly co-operation in the fields of scientific
research and develop academic contacts betweęn faculty membęrs of both institutions. In
addition, the parties shall promote undergraduate and postgraduate students' mobitiĘ by
encouraging them to pańicipate in academic courses, §ummer courses and in otherprograms.

§3
Both contracting parties declare to:

1) Exchange experience, organise consultations and mufual visits and conduct lectures;
2) Enable young academic staff of both institutions to participate in conferences and

symposia;
3) Enable young academic staffof both institutions to carry out research;
4) Enable exchange of academic staff and students;
5) Co-operate in the exchange of scholarly prrblications and scientific materials.

§4
Expenses related to the journey will be ageed upon by both parties on each occasion
separately.

§5
All participants of the exchange programs within the framework of this agreement shall be
guaranteed equal rights granted to the staff and students by the laws and statutes in force at
the receiving institution, Health insurance remains an individual responsibility of the
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fi. Professor Dr. Bambang Cipto, MA
* Rector

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakut4Indonesia

ou*" ) 
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exchange sent within the framework of thę exchange program to assist in accidental health
problems and other hazards.

§6
The program of scholarly and cultural co-operation will be reguiated both in annual and long-

terrns protocołs.

§7
The rector of each university shall appoint one 0r moro professors who sha}l form a joint

committee aiming at following up the present agreement,

§8
The present agleement becomes effective on the day it is signed and shall remain in effect for
a period of five years. Alterations to it may be made only by mutual consent. Both contraeting
parties guarantee to each other the possibiliĘ of terminating the agreement at twelve months'
notice.

§9
The tex1 of the agteement has been written in two languages, Polish, and English, and each
party has one complete set. From the legal point of view, all versions are equally valid.

§10
The present agreement becomes effective on the day of its signing.

Adam Mickiewicz University
Poznń, Poland
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mgr Zbigniew Nadstoga
Tłumacz Pzysięgły Języka Angielskiego

ul. Heweliusza 1B/15, 60-281 Poznań
Tel./Faks +48-61 828-1 '1-50

Tel. kom, +4B 601 77-38-27
E-mail: nadstoga@amu.edu.pl

TŁUMACZEN|E POŚWADCZONE Z JĘT{KAANGIELSKIEGO

[Oryginał umowy sporządzony na dwóch stronach, z inicjałami stron w prawym dolnym
narożniku każdej strony]

UMoWA
między

UNIWERSYTETEM IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, POLSKA
t

UNIVERSITAS MUHAMMAD IYAH YO GYAKARTA
YOGYAKARTA, INDONEZJA

Niniejsza umowa współpracy między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, reprezentwanyłn
przez Rektora, Profesora Bro nisława M arciniaka

i

Universitas Muh ammadiyah Y o gyakarta, rep rez entowanym przez Re}<tora, Pro fes o ra D r
Bambang Cipto, MA

§1
Współpraca zostanie podjęta przez wszystkie jednostki badawcze Uniwersytetu im. Adama
M ickiewi cz a or az ws zystki e j e dn ostki b adawcz e U nive rsitas Muhamm adiyah Yo gyakańa.

§2
Strony umowy oświadczają, że podejmą wspóĘracę naukową w dziedzinach badań naukowych
oraz będą rozvńjĘ kontakty akademickie między pracownikami obu ins§r[ucji. Ponadto strony
będą promowały mobilność studentów programów licencjackich i magisterskich zachęcając ich
do uczestnictwa w kursach akademickim, kursach letnich i innych programach.

§3
Obie strony umowy zobowiązują się do:

1_] vvymiany doświadczeń, organizowania konsultacji i wzajemnych
przeprowadzania wykładów;

Z) umożliwiania młodym pracorłrnikom akademickim obu ins§rruc|i
w konferencjach i sympozjach;

3] umożliwiania vrryrmiany pracowników akademickich i studentów;
4J wspóĘracywwymianie publikacji naukowych i materiałów naukowych.

Wizyt oraz

uczestnictwo
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§ł
KosztY związane z podróŻą zostaną uzgodnione między obiema stronami odrębnie w kaźdym
przypadku.

§5
{szYscY uczestnicY Programów wymiany w ramach niniejszej umowy mają zagwarantowane
równe praM/a przFnawane pracownikom i studentom na mocy przepisów'prawa i stafutów
obowiązującYch w insĘrLucji przyjmującej. Ubezpieczenie 

"drowotn" 
jesi inaynridualnym

obowiązkiem osobY uczesfuiczącej w wymianie wysłanej w ramach p.og.i*u wymiany i jego
celem jest zabezPieczenie na wypadek przypadkory.h problemów idrowotnych i-inńyih
zagrożeń-

§6
Program vr,rYmianY naukowej i kulturowej zostanie uregulowany w protokołach rocznych
i długoterminowych.

§7
RekLor kaŻdego uniwersytetu powoła jednego lub kilku profesorów, którzy będą stanowili
wspólny komitet odpowiedzialny za realizację niniejszej umowy.

§B
Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania i obowiązuje przez okres pięciu lat.
ZmianY mogą bYĆ dokonywane v,ryłącznie za obopólną zgodą. obie strony umowy gwaranfują
drugiej stronie możliwoŚć rozwiązania umowy za dwunasiomiesięcznym v,lrpowiedzeniem.

§9
Tekst umowy został sporządzony w dwóch językacĘ polskim i angielskim, po jednym
egzemPlarzu w kaŻdYm jęzYku dla każdej strony. Z prawnegó punktu widzónia wszystkieweisle
umowy są róvrrnoprawne.

§10
Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.

fnieczytelny podpis]
Profesor Dr. Bambang Cipto, MA
Rektor
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
Yogyakartą Indonezja

Data:24 czerwca 2015 r.

fniecrytelny podpis]
profesor Bronisław Marciniak
Rektor
Uniwersy|et im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu
Polska

Data: 5 sierpnia 2015 r.

|Okrqgła pieczęć z godłem Rzeczypospotitej
Polskiej inapisemw otoku o treścĄ:
Uniwersy[et im" Adama Mickiewicza w
Poznaniu

J9,. mgr Zbigniew Nadstoga, tłumacz pzysięgły języka angielskiąo, poświadczam zgodność powyzszegÓ uuńiczenia z oryginalnym
dokumentem okazanym mi w języku angielskim. Poznań, 7 sierpńia 2015. Rep. nr rózlzors.' stron: 3. 
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