
ДОДАТКОВА УГОДА Зст/цо 
про стажування '

науково-педагогічних працівників

до УГОДИ ПРО НАУКОВУ ТА КУЛЬТУРНУ СПІВПРАЦЮ 
між Державним вищим навчальним закладом 

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» (УКРАЇНА) 

та ПРЯШІВСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ У ПРЯШЕВІ 
(СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА)

ж ог &ок
Відповідно до Угоди про наукову та культурну співпрацю між'ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та 
Пряшівським університетом у Пряшеві (Словацька Республіка) від 
22.05.2017 р., Положення про стажування та підвищення кваліфікації 
педагогічних та науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імері Василя Стефаника» від 27.11.2019 р., 
Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових та 
науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та 
наукових установах за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 13.04.2011 р., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» (Україна) в особі ректора -  професора, доктора 
політичних наук Ігора Цепенди, та Пряшівський університет у Пряшеві 
(Словацька Республіка) в особі ректора -  професора, доктора наук Петера Коня, 
надалі Сторони, домовляються про наукове стажування науково-педагогічних 
працівників Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» та філософського 
факультету Пряшівського університету у Пряшеві, починаючи з 2019/2020 н. р. 
на таких умовах.

§1Упродовж навчального року стажування здійснюють не більше З 
науково-педагогічних працівників від кожної зі Сторін.

§2
Загальна тривалість стажування однієї особи -  12 кредитів ЄКТС -  360 

годин (3 місяці), форми стажування -  очна, заочна, дистанційна, змішана.

§3
Кожна зі сторін забезпечує для стажистів безкоштовно: користування 

бібліотечними фондами та мережею ІНТЕРНЕТ на території навчального 
закладу.

§4
Проїзд до місця стажування, проживання, добове утримання, 

виготовлення проїздних документів та страхування здійснюється з урахуванням



фінансових можливостей Сторін, зокрема за власні кошти стажистів чи за 
рахунок грантових програм.

§5
На період наукового стажування за межами країни стажистам 

оформляється відрядження зі збереженням заробітної плати.

§ 6
Індивідуальна програма стажування (українською і словацькою мовами) 

затверджується на кафедрі за основним місцем праці та на кафедрі, на якій буде 
здійснюватися стажування. Стажисту призначається погоджений Сторонами 
керівник стажування.

§7
В межах індивідуальної програми передбачаються наукові, навчально- 

методичні та творчо-мистецькі форми діяльності.

§8 v . » •Сторони сприяють проведенню майстер-класів, відкритих лекцій, 
практичних занять і навчальних практик, концертної чи виставкової діяльності 
стажистів.

§9Координаторами стажування від навчальних підрозділів призначаються: 
від Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» -  доктор 
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музичної україністики та 
народно-інструментального мистецтва Віолетта Дутчак та філософського 
факультету Пряшівського університету у Пряшеві -  старціий викладач кафедри 
музики Mgr. Вс. Татьяна Швайкова, PhD.

§10
Додаткова угода укладається двома мовами -  українською і словацькою, 

її тексти є ідентичними і мають однакову юридичну силу. Додаткова угода 
вступає в дію з моменту підписання обома сторонами.
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DOPLNOK 
O stazi

vedecko-pedagogickych pracovnikov

k Zmluve o vedeckej a kulturnej spolupraci
medzi Statnou vysokou skolou Prikarpatska narodna univerzita 

Vasyl’a Stefanyka (Ukrajina) 
a

Presovskou univerzitou v Presove (Slovenska republika)

V sulade so Zmluvou o vedeckej a kulturnej spolupraci medzi Statnou 
vysokou skolou Prikarpatska narodna univerzita Vasyl’a Stefanyka (Ukrajina) a 
Presovskou univerzitou v Presove (Slovenska republika) z 22.05.2017, 
Vyhlasky o stazi a zvysovani kvalifikacie pedagogickych a vedecko- 
pedagogickych pracovnikov SVS Prikarpatska narodna univerzita Vasyl’a 
Stefanyka z 27.11.2019, Vyhlasky o studiu studentov a aspirantov, stazovani 
vedeckych a vedecko-pedagogickych pracovnikov na poprednych vysokych 
skolach a vedeckych ustanovizniach v zahranici, potvrdenych uznesenim

y. V V

Kabinetu Ministrov Ukrajiny z 13.04.2011, SVS Prikarpatska narodna 
univerzita Vasyl’a Stefanyka (Ukrajina) v zastupeni rektorom -  profesorom, 
Ihorom Cependom, doktorom politickych vied, a Presovska univerzita v Presove 
(Slovenska republika) v zastupeni rektorom -  Dr. h. c. prof. PhDr Petrom 
Konyom, PhD., d’alej Strany, sa dohodli o vedeckom stazovani vedecko-v-
pedagogickych pracovnikov Ucebno-vedeckeho Institutu umeni SVS 
Prikarpatska narodna univerzita Vasyl’a Stefanyka a Filozofickej fakulty 
Presovskej univerzity v Presove so zaciatkom v akad. roku 2019/2020 za tychto 
podmienok:

§1
Pocas akademickeho roka staz vykonavaju najviac 3 vedecko-pedagogicki 

pracovnici z kazdej zo zmluvnych stran.

§ 2 Celkove trvanie stazovania jednej osoby je 12 kreditov ECTS -  360 
hodin (3 mesiace), formy staze -  denna, dial’kova, distancna, zmiesana.

§ 3Kazda zo Stran zabezpecuje pre stazistov bezplatne: vyuzivanie. 
kniznicnych fondov a siet’ intemetu na uzemi vzdelavacej institucie.

§4

Doprava na miesto stazovania, ubytovanie, stravne, cestovne listky a 
poistenie je hradene v ramci fmancnych moznosti Stran, z osobnych 
prostriedkov stazistov a z grantovych programov.



Pocas trvania vedeckej staze stazisti su na pracovnej ceste so zachovamm 
platovych nalezitosti.

§6

Individuality program staze (v ukrajinskom a slovenskom jazyku) ma byf 
schvaleny na katedre, ktora je jeho hlavnym pracovnym miestom a na katedre, 
kde bude prebiehat’ staz. Stazistovi bude urceny a odsuhlaseny Stranami 
koordinator staze.

§5

§7

V ramci individualneho programu sa predpokladaju vedecke, ucebno- 
metodicke a tvorivo-umelecke formy cinnosti.

§8

Strany su napomocne pri realizacii work-shopov (tvorivych dielni), 
otvorenych prednasok, praktickeho vyucovania aucebnej praxe, koncertnej 
alebo vystavnej cinnosti stazistov.

§9

Za koordinatorov stazovania z prijimacich pracovisk su urceni: za Ucebno- 
vedecky Institut umeni SVS Prikarpatska narodna univerzita Vasyl’a Stefanyka 
(Ukrajina) -  profesor Violetta Dutcak, doktor vied o umeni a Filozofickou 
fakultu Presovskej univerzity v Presove -  pedagog Katedry hudby Mgr. Be. 
Tatiana Svajkova, PhD.

§ 10
jT

Doplnok sa uzatvara v dvoch jazykoch -  ukrajinskom a slovenskom, jeho 
texty su identicke a maju rovnaku pravnu platnost’. Doplnok nadobuda platnost’ 
momentom podpisania oboma Stranami.
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(Slovenska republika)
Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Konya,
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