PoRoZUMIENIE o wsPoŁPRAcY
zawartew dniu 15.01.2013roku w Jeleńej Górze
pomiędzy
WydziałemEkononli' Zarządzanlai TurysĘki (EZiT) UniwersytetuEkonomicznego
we Wrocławiuz siedzibąw Jeleniej Górze (58-500' ul. Nowowiejska 3)
reprezentowanymprzez:
Dziekana - prof. dra hab. Marka Walesiaka
zwan)rmw dalszej treściporozumieniaUczelnią
a
ZespołemSzkoł ogólnokształcącychi Technicznych z siedzibąw Jeleniej Górze
(58-506'al. JanaPawłaII 25)
reprezentowanymprzez:
Dyrektora Szkoty _ mgr BożenęKiser
porozumieniaSzkołą.
zwanym w dalszej treIści
Strony porozumiena zamietzająze sobąwspółpracowaći ustalająnastępującezasady ramowe:

s1

Współpraca pomiędzy ZespołemSzkół ogólnokształcących i Techniczrrych w Jeleniej G&ze, a
Uczelnią umożliwia nawiqzaniekontaktuuczniów Szkołyz Uczelnią.

s2

Porozumienie obejmujewspóĘracę w zakresie:
1. Możliwościczynnegoudziałuuczniów w wybranychwykładachi zajęciachprowadzonychna
Uczelni.
2. Możliwościuczestnictwauczriów szkoły w prelekcjach, prezentacjachi spotkaniach informacyjnych,które są organizowanena Uczelni lub w Szkole.
3. Umożliwienia wybranym uczrriom SzkĘ brania udziałuw konferencjachi sympozjach organizowanychprzez U cze|nę.
4. Przeprowadzaniaprzez Pracowników Ucze|ni przykładowychzajęćw Szkole dla uczniów Licerrmogólnokształcącegoi Technikum.
5. Umieszczanie na stronachintemetowychUczelni i Szkoły oraz w materiałachpromocyjnych
informacji o zakresiewspołpracyi podejmowanychwspó|nych inicjaĘwach.
6. Promowanie Uczelni wśróduczniów wprzez m.in. rozpowszechnianie oferty edukacyjnej
Uczelni, organizowaniespotkandoĘczących zasad rekrutacjina sfudia.
7. Propagowaniewśńd nauczycieli oferty sfudiów trzeciego stopnia (doktoranckich)oraz sfudiów podyplomowych w zakresiedokształcarria
i doskonaleniazawodowegonauczycieli.
8. Uczestniczenie reprezentantów SzkoĘ i Uczelni w imprezach okolicznościowych'jubileuszowycĘ imprezachsfudenckichĘ.
9. Uczs|nia zgodnie z Regulaminemstudiów zapewni, w każdymroku akademickim począwszy
od roku akademicklego20|3120|4' dwóm wybitnie uzdolnionym uczniom (wskazanychprzez
Dyrektora Szkoty) udział w zajęciach na Uczelni. Plan zajęó dla uczria ustala Dziekan,
uwzględniającpropozycję ucmią zaopiniowanąprzez nalczyciela wskazanegopvrz Dyrektora szkĘ. Uczeń zz|tcza zajęcia na zasadachobowiązującychsfudenta.Jeśliw ciągu 5 lat
podejmie sfudia w Ucze|ni, zaLiczonezajęcia Ędą traktowanejak zaliczone w trakcie studiów.

s3

Uczelnia i Szkoła zobowi4zują się do wzajemnego wspierania w ramach swoich możliwości fak.
tycznych i prawnych oraz do uwzględniania spraw i interesÓw drugiej strony w swoich działaniach.

s4

Uczelnia wznaczy pracowllikÓw niezbędnych do rea|izacji określonychcelÓw porozrrmienia.

ss

Niniejsze porozumienie nie pociąga za sob4 jakichkolwiek zobowiqzail f,tnansowychdla Żadnej
stron.

s6

l . Porozumienie zostało zawarte w dwÓch jednobrzmiących egzemp|arzach po jednym dla katŻdej
ze stron i wchodziw Życiez dniem podpisania.

2 . Porozumienie zostaje zautartena czas nieokreŚlony.
a

J.

Zazgodą umawiających się Stron porozumienie moŻebyć uzupełnioneirozszętzonę.

4. KuŻda ze Stron ma mozliwość tozwiqzania niniejszego porozumienia w kazdej częściz zacho.
waniem j ednomiesięcznegookresu wypowiedzenia.
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