
Memorandum o porozumieniu

miQdzy

Federalnym Ministrem Nauki 1 Badaii
Republiki Austrii

a

Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wytszego
Rzeczypospolitej Polskiej

o wspölpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i spolecznych

Federalny Minister Nauki i Badai‘ Republiki Austrü oraz Minister Nauki i Szkolnictwa
Wy±szego Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej ‚Stronami‘:

nawiqzujqc do dlugoletniej wspäkpracy w ctziedzinie nauk humanistycznych 1 spolecznych,
znaczenia nauk humanistycznych 1 sp&ecznych dla rozwoju gospodarczego i spolecznego
a tak±e späjnoci Europy i pozycji naukowej lnstytutu Nauk o Czlowieku (Institut für die
Wissenschaften vom Menschen IWM), zwariego dalej ‚Instytutem,

majqc na uwadze du±e znaczenie cislej wspötpracy pahstw europejskich w zakresie
dzia1alnoci naukowo-badawczej, szkolnictwa wy±szego oraz wymiany studentöw,
doktorantöw i pracowniköw naukowych,

w przetwiadczeniu, 2e cista wspölpraca pomiQdzy studentami, doktorantami oraz
badaczami obu pahstw przyczynia si do rozwoju nauki w obu krajach oraz przynosi korzyci
obywatelom obu pafistw, a w szczegöInoci stwarza Iepsze szarise na przyszlo&.ä dla ludzi
miodych,

d±qc do poglQbienia wspötpracy pomiQdzy Federalnym Ministrem Nauki 1 Badar Republiki
Austrli oraz Ministrem Nauki 1 Szkolnictwa Wy±szego Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wniesienia wspälnego wktadu na rzecz integracji europejskiej,

uzgodnity co nastpuje:



Artykul 1

1. Obie Strony zamierzaj pogtQbiat wspälpracQ w dziedzinie nauk humanistycznych

1 spolecznych.

2. Wspätpraca ta bQdzie realizowana poprzez wspieranie nastQpujcych przedsiQwziQä:

• projektöw badawczych,

• konferencji, sympoziöw, seminariöw naukowych i innych imprez,

• wydawania publikacji,

• przyznawania stypendiäw w ce)u wspierania mobilnoci studentöw, doktorantöw

i naukowcäw.

Artykul 2

1. Strony wyznaczajq nstytut jako podmiot wlaciwy do realizacji form wspälpracy

wymienionych w artykule 1 ustQp 2.

2. PrzedsiwziQcia wymienione w artykule 1 ustp 2 bQdq planowane i przeprowadzane

przez Instytut przy zachowaniu najwy2szych standardäw naukowych.

Artykul 3

W celu umo±Iiwienia wdroenia pzedsiQwziä wymienionych w artykule 1 ustp 2 Strony

bdq wspieraä Instytut od roku 2014 do 2016 wfqcznie, w räwnych czQciach rocznq sum

750 000 euro przez ka±d ze Stron.

Artykul 4

Kwestie dotyczce wydatkowania i rozliczania rodk6w finansowych oddanych do dyspozycji

przez oble Strony zostanq uregulowane w odrQbnych umowach zawartych z Instytutem

zgodnie z przepisami umawiajqcych si Stron.

Artykul 5

Spory dotyczce interpretacji 1 stosowania niniejszego Memorandum bQdq rozstrzygane

w drodze konsultacji 1 negocjacji.



Artykul 6

Organami odpowiedzialnymi za realizacjQ Memorandum S;

o Federalny Minister Nauki Badah Republiki Austrh,

• Minister Nauki i Szkolnictwa Wy±szego Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykut 7

1. Niniejsze Memorandum bQdzie obowiqzywaä od dnia otrzymania ostatniego pisemnego

powiadomienia o spetnieniu przez Strony warunkäw wewnqtrzpahstwowych niezbdnych

dla uzyskania mocy obowi4zujqcej.

2. Mcc obowizujcq przedlu±a siQ automatycznie o kolejne trzy ata dc 31 grudnia 2019 r.

pod warunkiem zgodnej pozytywnej oceny przez obie Strony dziatar przeprowadzonych

przez Instytut w oparciu o to Memorandum, o ile jedna z obu Stron nie zakoticzy jego

mocy obowiqzujqcej najpö±niej na rok przecl uplywem 31 grudnia 2016 r.

Sporzqdzono w Wiedniu dnia 11 istopada 2013 roku, w dwöch jednobrzmiqcych

egzemplarzach, ka±dy w jQzykach niemieckim i poskim, przy czym oba teksty sq jednakowo

autentyczne.

Federalny Minister Nauki i Badai Minister Nauki 1 Szkol ictwa Wytszego

Republiki Austrü Rzeczypospolitej PoIsdej

Prof. Dr. Karlheinz TÖCHTERLE Prof. Dr. Barbara KUDRYCKA


