POROZUMIENIE 0 WSPOLPRACY

zawarte w dniu 6 grudnia 2012 roku w Lw6wku 5)l,!-skim
pomiydzy
Wydzialem Ekonomii, Zarz,!-dzania i Turystyki (EZiT) Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wroclawiu z siedzib,!- w Jeleniej G6rze (58-500, ul. Nowowiejska 3)
reprezentowanym przez:
Dziekana - prof. dra hab. Marka Walesiaka
zwanym w dalszej tresci porozumienia Uczelni,!

a
Zespolem Szk61 Og61noksztalc,!-cych i Zawodowych z siedzib,!- w Lw6wku Sl,!-skim
(59-600, ul. Henryka Brodatego 1)
reprezentowanym przez:
Dyrektora Szkoly - mgra Romana Ciechanowicza
zwanym w dalszej tresci porozumienia Szkol,!-.
Strony porozumienia zarnierzaj,!- ze sob,!- wsp61pracowac i ustalaj'!- nastypuj,!-ce zasady ramowe:

§1
Wsp61praca pomiydzy Zespolem Szk61 Og61noksztalc'!-cych i Zawodowych we Lw6wku Sl,!-skim, a
Uczelni,!- umozliwia nawi,!-zanie kontaktu uczni6w Szkoly z Uczelni,!-.
§2
Porozumienie obejmuje wsp61pracy w zakresie:
1. Mozliwosci czynnego udzialu uczni6w w wybranych wykladach i zajyciach prowadzonych na
Uczelni.
2. Mozliwosci u~zestnictwa uczni6w Szkoly w prelekcjach, prezentacjach i spotkaniach infor
macyjnych, kt6re s,!- organizowane na Uczelni lub w Szkole.
3. Umozliwienia wybranym uczniom Szkoly brania udzialu w konferencjach i sympozjach or
ganizowanych przez Uczelniy.
4. Przeprowadzania przez Pracownik6w Uczelni przykladowych zajyc w Szkole dla uczni6w
Technikum i Liceum Og6lnoksztalqcego.
5. Umieszczanie na stronach intemetowych Uczelni i Szkoly oraz w materialach promocyjnych
informacji 0 zakresie wsp61pracy i podejmowanych wsp61nych inicjatywach.
6. Promowanie Uczelni wsr6d uczni6w poprzez m.in. rozpowszechnianie oferty edukacyjnej
Uczelni, organizowaniespotkan dotycz'!-cych zasad rekrutacji na studia.
7. Propagowanie wsr6d nauczycieli oferty studi6w trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz stu
di6w podyplomowych w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
8. Uczestniczenie reprezentant6w Szkoly i Uczelni w imprezach okolicznosciowych, jubile
uszowych, imprezach studenckich itp.
9. U czelnia zgodnie z Regulaminem studi6w zapewni, w kaZdym roku akademickim pocz'!-wszy
od roku akademickiego 2013/2014, dw6m wybitnie uzdolnionym uczniom (wskazanych przez
Dyrektora Szkoly) udzial w zajyciach na Uczelni. Plan zajyc dla ucznia ustala Dziekan,
uwzglydniaj,!-c propozycjy ucznia, zaopiniowan,!- przez nauczyciela wskazanego przez Dyrek
tora szkoly. Uczen zalicza zajycia na zasadach obowiCj.Zuj,!-cych studenta. Jesli w ci,!-gu Slat
podejmie studia w Uczelni, zaliczone zajycia byd,!- traktowane jak zaliczone w trakcie stu
di6w.

§3
Uczelnia i Szkola zobowiqzujq siy do wzajemnego wspierania w ramach swoich mozliwosci fak
tycznych i prawnych oraz do uwzglydniania spraw i interes6w drugiej strony w swoich dzialaniach.
§4
Uczelnia wyznaczy pracownik6w niezbydnych do realizacji okreslonych ce16w porozumienia.
§5
Niniejsze porozumienie nie pociqga za sobq jakichkolwiek zobowiq-Zail finansowych dla zadnej ze
stron.
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§6
Porozumienie zostalo zawarte w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla kaZdej
ze stron i wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreslony.
Za zgod,! umawiajqcych siy Stron porozumienie moze bye uzupelnione i rozszerzone.
KaZda ze Stron rna mozliwose rozwiqzania niniejszego porozumienia w kaZdej czysci z zacho
waniem j ednomiesiycznego okresu wypowiedzenia.
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