SE NA T
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA
UCHWAŁA NR 54/153/2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Memorandum z Instytutem
Muzycznym im. Księżniczki Galyani Vadhana (Bangkok, Tajlandia)
Na podstawie §38 pkt 5d Statutu UMFC (tekst jednolity z dn. 25.06.2013 r. ze zm.), Senat
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na podpisanie Memorandum z Instytutem Muzycznym im. Księżniczki
Galyani Vadhana (Tajlandia).
§2. Zaakceptowany projekt Memorandum, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§3. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. zw. Ryszard Zimak
Rektor

Załącznik do Uchwały Nr 54/153/2014

Memorandum
pomiędzy
Instytutem Muzycznym im. księżniczki Galyani Vadhana (Tajlandia)
a Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina (Polska)
Niniejsze Memorandum pomiędzy Instytutem Muzycznym im. księżniczki Galyani Vadhana
a Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina (zw. dalej "Stronami") organizuje wzajemne
korzyści wynikające z utworzenia systemu dwustronnej współpracy akademickiej.
Nadrzędnym celem niniejszego Memorandum jest promocja współpracy akademickiej pomiędzy
Stronami.
Niniejszym uzgadnia się co następuje:
1.

Strony zgadzają się, aby promować i rozwijać dwustronną współpracę akademicką poprzez:
i.
ii.
iii.
iv.

Wymianę pedagogów, naukowców i studentów.
Wymianę kadry administracyjnej i zawodowej.
Współpracę dla celów badawczych, szkoleń, sympozjów i innych programów akademickich
Wymianę informacji akademickich i publikacji

2.

Szczegóły dotyczące realizacji konkretnych przedsięwzięć podjętych w ramach niniejszego
Memorandum będą negocjowane między stronami. Wszelkie działania wymagają każdorazowo
podpisania stosownej umowy realizacyjnej.

3.

Niniejsze Memorandum będzie obowiązywać przez początkowy okres 5 lat, rzeczony okres
rozpocznie się od daty podpisania przez przedstawicieli Stron. Wszelkie propozycje przedłużenia
okresu niniejszego Memorandum zostaną omówione i uzgodnione przez przedstawicieli Stron.

4.

Niniejsze Memorandum podlega weryfikacji lub modyfikacji za zgodą obu Stron. Każda ze stron
może wycofać się lub zaproponować rozwiązanie niniejszego Memorandum z co najmniej
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia co do zamierzonych działań.

Bangkok (Tajlandia) lub Warszawa (Polska), data:
……………………….
Khunying Wongchan Phinainitisatra
Prezydent
Muzyczny im. księżniczki Galyani Vadhana

……....…………….…………….
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