
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 

WYKAZ UMÓW ZAWARTYCH Z INSTYTUCJAMI ZAGRANICZNYMI 

Lp. Kraj Instytucja-uczelnia Data zawarcia 
umowy/Okres trwania 

umowy 

Wydział/zakres współpracy Strona internetowa 

1. Armenia Armeński 
Państwowy 
Uniwersytet 
Inżynieryjny 
w Erywaniu 

08.09.2011-08.09.2016 Współpraca naukowa i dydaktyczna: wymiana 
studentów w toku studiów, w ramach praktyk 
studenckich, wymiana kadry naukowo-dydaktycznej, 
prowadzenie wspólnych badań oraz innej działalności, 
będącej w obszarze zainteresowań obu uczelni, 
uczestnictwo w warsztatach, seminariach i spotkaniach 
akademickich, wymiana materiałów naukowych 
publikacji i informacji.  

http://www.seua.am/eng/ 

2. Brazylia Centro 
Universitário 
(UNIVATES) - 
Lajeado 

27.08.2015-27.08.2020 Współpraca naukowo-badawcza, podniesienie 
naukowego i edukacyjnego poziomu obu Instytucji oraz 
promowanie i umocnienie przyjaźni między Instytucjami. 

www.univates.br  

3.  Centro 
Universitário de 
União da Vitória 
(UNIUV) - União 
da Vitória 

26.08.2015-26.08.2020 Współpraca naukowo-badawcza, podniesienie 
naukowego i edukacyjnego poziomu obu Instytucji oraz 
promowanie i umocnienie przyjaźni między Instytucjami. 

http://www.uniuv.edu.br  

4.  The Universdidade 
Estadual do 
Centro-Oeste 
(UNICENTRO) - 
Guarapuava 

25.08.2015-25.08.2020 Współpraca naukowo-badawcza, podniesienie 
naukowego i edukacyjnego poziomu obu Instytucji oraz 
promowanie i umocnienie przyjaźni między Instytucjami. 

http://www2.unicentro.br  

5.  Pontificia 
Universidade 
Católica do Paraná 

28.08.2015-28.08.2020 Współpraca naukowo-badawcza, podniesienie 
naukowego i edukacyjnego poziomu obu Instytucji oraz 
promowanie i umocnienie przyjaźni między Instytucjami. 

http://www.pucpr.br  

http://www.seua.am/eng/
http://www.univates.br/
http://www.uniuv.edu.br/
http://www2.unicentro.br/
http://www.pucpr.br/


(PUCPR) - Curitiba 
6.  Universidade 

Estadual do Paraná 
(UNESPAR) -
Curitiba 

29.08.2015-29.08.2020 Współpraca naukowo-badawcza, podniesienie 
naukowego i edukacyjnego poziomu obu Instytucji oraz 
promowanie i umocnienie przyjaźni między Instytucjami. 

http://www.unespar.edu.br  

7. Chiny Nanjing University 
of Aeronautics and 
Astronautics 
w Nankin 

30.04.2008-30.04.2018 WMiBM/ Współpraca naukowa i naukowo badawcza: 
wymiana studentów i nauczycieli w ramach pozyskanych 
funduszy stypendialnych, współpraca w zakresie badań 
naukowych, wspólne publikacje wyników badań, 
wzajemna informacja o podejmowanych inicjatywach 
uczestnictwa w programach międzynarodowych. 

http://iao.nuaa.edu.cn 

8.  Nanchang 
Hangkong 
University 

13.12.2016-13.12.2021  Wspólna działalność w zakresie współpracy naukowej i 
dydaktycznej: wymiana studentów w toku studiów, w 
ramach praktyk studenckich, wymiana kadry 
naukowo-dydaktycznej, prowadzenie wspólnych 
badań oraz innej działalności będącej w obszarze 
zainteresowań obu uczelni, uczestnictwo w 
warsztatach, seminariach i spotkaniach akademickich, 
wymiana materiałów naukowych, publikacji i 
informacji 

http://iao.nuaa.edu.cn/ 

9. Czechy VŠB - Uniwersytet 
Techniczny 
w Ostrawie 

04.2007-02.04.2017 WMiBM/ Współpraca naukowo-dydaktyczna i naukowo-
badawcza w zakresie wspólnych zainteresowań: 
wymiana metod i środków dydaktycznych w celu 
rozwoju procesu dydaktycznego, wymiana studentów 
i słuchaczy studiów doktoranckich, współpraca naukowa 
w zakresie uzyskiwania stopni naukowych, udział 
w komisjach obrony prac dyplomowych, doktorskich 
i habilitacyjnych na wydziałach partnerskich oraz ich 
wzajemne recenzowanie w ramach obowiązujących w 
danym kraju przepisów, wymiana nauczycieli 
akademickich, współpraca w organizacji obozów 
naukowych i praktyk studenckich, współpraca naukowo-
badawcza w zakresie automatyki i robotyki, transportu, 
mechatroniki, mechaniki i budowy maszyn, eksploatacji 

http://www.vsb.cz/en 

http://www.unespar.edu.br/
http://iao.nuaa.edu.cn/
http://iao.nuaa.edu.cn/
http://www.vsb.cz/en


maszyn, metrologii, współpraca w pozyskiwaniu grantów 
międzynarodowych, wspólne uczestnictwo w 
międzynarodowych programach dydaktycznych 
i badawczych, publikacje wyników wspólnych badań, 
organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów 
naukowych. 

10. Indie Vellore Institute of 
Technology (VIT 
University) 

30.07.2019-30.07.2024 WMiBM: prowadzenie badań i analiz naukowych; 
realizacja wspólnych projektów badawczych i 
dydaktycznych; wymiana pracowników naukowo-
dydaktycznych i studentów; wspólne publikacje 
naukowe; doskonalenie procesów dydaktycznych; 
wzajemne informowanie się o organizacji 
międzynarodowych konferencji, przedsięwzięć 
naukowych i dydaktycznych; inne zakresy współpracy 
ustalone przez Strony. 

https://vit.ac.in/ 

11. Łotwa Rigas Tehniska 
Universitate 
w Rydze 

23.01.2009-23.01.2019 WMiBM/ Współpraca naukowa i dydaktyczna: wymiana 
studentów i nauczycieli w ramach pozyskanych funduszy 
stypendialnych, współpraca w zakresie badań 
naukowych, wspólne publikacje wyników badań, 
wzajemna informacja o podejmowanych inicjatywach 
uczestnictwa w programach międzynarodowych, 
wymiana studentów w toku studiów, w ramach praktyk 
studenckich, wzajemne integracyjne wizyty studentów. 

http://www.rtu.lv/en/ 

12.  Uniwersytet 
Łotewski w Rydze 

04.04.2013-04.04.2018 Wspólna działalność w zakresie współpracy naukowej i 
dydaktycznej: wymiana kadry naukowo-badawczej, 
prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizacja 
wspólnych, międzynarodowych projektów badawczych, 
uczestnictwo w warsztatach, seminariach i spotkaniach 
akademickich, wspólne publikacje wyników badań 
naukowych. 

http://www.lu.lv/eng  

13. Rosja Instytut 
Krystalografii RAN 
w Moskwie 

1999-30.09.2017 WMiBM/Uzyskanie nowych wyników naukowych w 
zakresie dynamiki sprężystej i elektromagnetycznej, 
statyki i quasi statyki złożonych anizotropowych 
ośrodków z rozmaitymi właściwościami. 

http://www.crys.ras.ru 

https://vit.ac.in/
http://www.rtu.lv/en/
http://www.lu.lv/eng
http://www.crys.ras.ru/


14.  Moskiewski 
Państwowy 
Uniwersytet 
Budownictwa 
w Moskwie 

18.07.2013 - 
18.07.2018 

WBiA/Wymiana pracowników dydaktycznych 
i naukowych, wymiana studentów i doktorantów, 
realizacja wspólnych programów kształcenia (w tym 
program podwójnych dyplomów), prac naukowo-
badawczych i publikacji, wymiana publikacji, książek, 
programów dydaktycznych, opracowań naukowo-
metodycznych, współpraca w zakresie rozwoju metod 
numerycznych w budownictwie. 

http://www.mgsu.ru 

15. Słowacja Uniwersytet 
Techniczny 
w Koszycach 

06.2007-19.06.2017 WMiBM, WZiMK, WIŚGiE/ Udoskonalanie procesów 
dydaktycznych oraz współpraca naukowa: wymiana 
studentów i doktorantów, multimedialne techniki 
nauczania, współpraca naukowa w zakresie uzyskiwania 
stopni naukowych, organizowanie konferencji, 
seminariów i sympozjów naukowych, wspólne działania 
w celu uzyskania projektów badawczych w ramach 
międzynarodowych programów. 

http://www.tuke.sk 

16.  Żyliński 
Uniwersytet 
w Żylinie 

06.07.2004-06.07.2019 WMiBM, WBiA, WIŚGiE/ Wspólna działalność w zakresie 
udoskonalania procesów dydaktycznych oraz współpracy 
naukowej: wymiana nauczycieli akademickich i 
studentów, współpraca w zakresie kształcenia kadry 
naukowej, organizowania seminariów i konferencji 
naukowych, wspólne publikacje wyników badań 
naukowych, wzajemna informacja o podejmowanych 
inicjatywach uczestnictwa w programach 
międzynarodowych. 

http://www.uniza.sk/ 

17. Ukraina Chmielnicki 
Uniwersytet 
Narodowy 
w Chmielnickim 

06.07.2011-06.07-2016 Współpraca naukowa i dydaktyczna: wymiana 
studentów w toku studiów, w ramach praktyk 
studenckich, wymiana osobowa pracowników, wspólne 
przedsięwzięcia badawcze, naukowe i dydaktyczne, 
współpraca w kształceniu kadry naukowej, wspólne 
publikacje naukowe, organizacja konferencji naukowych, 
prowadzenie badań i analiz naukowych, udział we 
wspólnych procesach badawczych. 

http://www.khnu.km.ua/ 

18.  Doniecki 26.06.2013-26.06.2018 Prowadzenie badań i analiz naukowych, udział we 
wspólnych procesach badawczych, prowadzenie 

http://www.donnu.edu.ua 

http://www.mgsu.ru/
http://www.tuke.sk/
http://www.uniza.sk/
http://www.khnu.km.ua/
http://www.donnu.edu.ua/


Uniwersytet 
Narodowy 
w Doniecku  

wspólnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych, 
organizacja konferencji naukowych, wspólne publikacje 
naukowe w czasopismach recenzowanych 
i na konferencjach międzynarodowych, współpraca w 
kształceniu kadry naukowej, wzajemna wymiana 
osobowa pracowników, współpraca w kształceniu 
studentów, wymiana studentów w toku studiów i w 
ramach praktyk studenckich. 

19.  Instytut Chemii  
Fizykoorganicznej 
i Chemii Węgla 
Narodowej 
Akademii Nauk 
w Doniecku 

2005-15.04.2015 WBiA, WIŚGiE/  Wzajemna wymiana doświadczeń 
naukowych, w zakresie inżynierii środowiska oraz 
współpraca w zakresie kształcenia kadr, staże naukowe, 
organizacja wspólnych seminariów i konferencji 
naukowych, wymiana dokumentacji i informacji 
naukowej, wspólne publikacje. 

http://www.nas.gov.ua/ 

20.  Łucki Narodowy 
Uniwersytet 
Techniczny 
w Łucku 

22.07.2013-22.07.2018 Prowadzenie badań i analiz naukowych, udział we 
wspólnych procesach badawczych, prowadzenie 
wspólnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych, 
organizacja konferencji naukowych, wspólne publikacje 
naukowe w czasopismach recenzowanych i na 
konferencjach międzynarodowych, współpraca w 
kształceniu kadry naukowej, wzajemna wymiana 
osobowa pracowników, współpraca w kształceniu 
studentów, wymiana studentów w toku studiów i w 
ramach praktyk studenckich. 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk 

21.  Narodowy 
Uniwersytet 
im. Jurija 
Fedkowicza 
w Czerniowcach 

12.02.2003-12.02.2018 WBiA: Wspólna działalność w celu udoskonalania 
procesów dydaktycznych i wzajemnej wymiany 
doświadczeń naukowych w zakresie inwentaryzacji 
zabytków historycznych i kulturowych. 

http://www.chnu.cv.ua 

22.  Narodowy 
Uniwersytet-
Politechnika 
Lwowska 

14.07.2009-14.07.2019 Wspólna działalność w celu udoskonalania procesów 
dydaktycznych i wzajemnej wymiany doświadczeń 
naukowych: prowadzenie badań i analiz naukowych, 
udział we wspólnych procesach badawczych, organizacja 

http://www.lp.edu.ua/en 

http://www.nas.gov.ua/
http://lutsk-ntu.com.ua/uk
http://www.chnu.cv.ua/
http://www.lp.edu.ua/en


we Lwowie konferencji naukowych, wspólne publikacje naukowe, 
współpraca  w kształceniu kadry naukowej, wspólne 
przedsięwzięcia naukowe i dydaktyczne, wymiana 

pracowników i studentów w toku studiów i w ramach 
praktyk studenckich. 

23.  Instytut Fizyko-
Mechaniczny im. 
Karpenki 
Narodowej 
Akademii Nauk we 
Lwowie 

30.10.2019-30.10.2024 WMiBM: prowadzenie badań i analiz naukowych; 
realizacja wspólnych projektów badawczych; wymiana 
pracowników naukowo-dydaktycznych; wspólne 
publikacje naukowe; wzajemne informowanie się o 
organizacji międzynarodowych konferencji, 
przedsięwzięć naukowych; inne zakresy współpracy 
uzgodnione przez Strony. 

http://www.ipm.lviv.ua/ 

24.  Narodowy 
Uniwersytet 
Zarządzania 
Gospodarką 
Wodną 
i Wykorzystania 
Zasobów 
Naturalnych 
w Równem 

23.07.2013–23.07.2018 Prowadzenie badań i analiz naukowych, udział we 
wspólnych procesach badawczych, prowadzenie 
wspólnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych, 
organizacja konferencji naukowych, wspólne publikacje 
naukowe w czasopismach recenzowanych 
i na konferencjach międzynarodowych, współpraca w 
kształceniu kadry naukowej, wzajemna wymiana 
osobowa pracowników, współpraca w kształceniu 
studentów, wymiana studentów w toku studiów i w 
ramach praktyk studenckich. 

http://www.nuwm.rv.ua 

25.  Podolski 
Państwowy 
Uniwersytet 
Rolniczo-
Techniczny 
w Kamieńcu 
Podolskim 

13.12.2012-13.12.2017 Wspólna działalność w zakresie współpracy naukowej i 
dydaktycznej: wymiana studentów w toku studiów, w 
ramach praktyk studenckich, wymiana kadry naukowo-
dydaktycznej, prowadzenie wspólnych badań oraz innej 
działalności będącej w obszarze zainteresowań obu 
uczelni, uczestnictwo w warsztatach, seminariach 
i spotkaniach akademickich, wymiana materiałów 
naukowych, publikacji i informacji. 

http://pdatu.edu.ua 

26.  Sumski 
Uniwersytet 
Państwowy 
w Sumach 

26.06.2013–26.06.2018 Prowadzenie badań i analiz naukowych, udział we 
wspólnych procesach badawczych, prowadzenie 
wspólnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych, 
organizacja konferencji naukowych, wspólne publikacje 

http://sumdu.edu.ua/ru/ 

http://www.ipm.lviv.ua/
http://www.nuwm.rv.ua/
http://pdatu.edu.ua/
http://sumdu.edu.ua/ru/


naukowe w czasopismach recenzowanych 
i na konferencjach międzynarodowych, współpraca w 
kształceniu kadry naukowej, wzajemna wymiana 
osobowa pracowników, współpraca w kształceniu 
studentów, wymiana studentów w toku studiów i w 
ramach praktyk studenckich. 

27.  Winnicki 
Narodowy 
Uniwersytet 
Techniczny 
w Winnicy 

19.05.2012-19.05.2017 Wspólna działalność w zakresie współpracy naukowej i 
dydaktycznej: wymiana studentów w toku studiów, 
w ramach praktyk studenckich, wymiana kadry 
naukowo-dydaktycznej, prowadzenie wspólnych badań 
oraz innej działalności będącej w obszarze zainteresowań 
obu uczelni, uczestnictwo w warsztatach, seminariach 
i spotkaniach akademickich, wymiana materiałów 
naukowych, publikacji i informacji. 

http://vntu.edu.ua 

28.  Sumski Państwowy 
Uniwersytet 
Rolniczy w Sumach 

09.12.2014-09.12.2019 WMiBM/Wspólna działalność w zakresie udoskonalania 
procesów dydaktycznych i wzajemnej wymiany 
doświadczeń naukowych w szczególności w zakresie 
kształtowania trybologicznych cech warstw 
powierzchniowych, teksturowania powierzchni, 
technologii laserowych. 

http://www.snau.info 

29.  Charkowski 
Narodowy 
Uniwersytet 
Budownictwa i 
Architektury w 
Charkowie   

23.05.2016-23.05.2021 WIŚGiE: Wspólna działalność naukowo-badawcza i 
dydaktyczna, wizyty i wymiany akademickie w celu 
prowadzenia bada ń naukowych, kształcenia 
studentów, doktorantów oraz podniesienia 
kwalifikacji pracowników, wizyty i wymiana studentów 
i doktorantów w ramach studiów oraz prowadzenia 
bada ń naukowych, wymiana informacji, w tym 
wymiana zbiorów bibliotecznych oraz publikacji 
naukowych 

http://www.kstuca.kharkov.ua/ 
 

30.  Narodowy 
Techniczny 
Uniwersytet Ukrainy 
„Politechnika 
Kijowska” w Kijowie 

03.06.2016-03.06.2021 WMiBM: Wspólna działalność naukowo-badawcza i 
dydaktyczna, wizyty i wymiany akademickie w celu 
prowadzenia bada ń naukowych, kształcenia 
studentów, doktorantów oraz podniesienia 
kwalifikacji pracowników, wizyty i wymiana studentów 

www.kpi.ua 
 

http://vntu.edu.ua/
http://www.snau.info/
http://www.kstuca.kharkov.ua/
http://www.kpi.ua/


i doktorantów w ramach studiów oraz prowadzenia 
badań naukowych, wymiana informacji, w tym 
wymiana zbiorów bibliotecznych oraz publikacji 
naukowych 

 


