
Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrodawiu 

POROZUMIENIE 0 WSPOLPRACY 


zawarte w dniu 18.04.2013 w Jeleniej G6rze pomiydzy: 

II Liceum Og6lnoksztalc'lcym im. C. K. Norwida, zwanym dalej "Szkol'l" z siedzib'l w Jeleniej G6rze, ul. 

Gimnazjalna 2, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoly - mgr Iwony Kumek 

a 

Wydzialem Ekonomii, Zarz'ldzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrodawiu, zwanym 

dalej "Uniwersytetem" z siedzib'l w Jeleniej G6rze, ul. Nowowiejska 3, reprezentowanym przez Dziekana 

Wydzialu - prof. dra bab. Marka Walesiaka. 

Wlasciwym wykonawc'l ze strony Uniwersytetujest Katedra Nauk 0 Przedsiybiorstwie. 


§1 
Strony porozumienia, dzialaj'lc na podstawie przysluguj'lcych im uprawnieii, wyraZaj'l woly podjycia 
wsp61pracy maj'lcej na celu: 

1. 	Zaciesnienie wzajemnych kontakt6w i podejmowanie wsp6lnych przedsiywziyc organizacyjnych i 
merytorycznych promuj'lcych dokonania stron porozumienia. 

2. 	Podejmowanie wsp6lnych przedsiywziyc edukacyjno-wychowawczych skierowanych do 
mlodziezy, z udzialem uczni6w i nauczycieli. 

3. 	Ksztaltowanie i popularyzacja pozytywnego wizerunku srodowiska akademickiego i spolecznosci 
uczniowskiej. 

§2 
Wsp6lne dzialania dotyczyc byd'l nastypuj'lcych obszar6w i przedsiywziyc: 

1. 	W obszarze dzialaii promocyjnych: 
a) Umieszczanie na stronach intemetowych Uniwersytetu i Szkoly oraz w materialach 

promocyjnych informacji 0 zakresie wsp61pracy i podejmowanych wsp6lnych inicjatywach, 
b) Promowanie Uniwersytetu wsr6d uczni6w poprzez m.in. rozpowszechnianie oferty edukacyjnej 

Uniwersytetu, organizowanie spotkaii dotycz'lcych zasad rekrutacji na studia, 
c) Propagowanie wsr6d nauczycieli oferty studi6w trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studi6w 

podyplomowych w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
d) Uczestniczenie 	 reprezentant6w Szkoly i Uniwersytetu w imprezach okolicznosciowych, 

jubileuszowych, imprezach studenckich itp. 
2. 	W obszarze dzialaii edukacyjnych: 

a) Prowadzenie konsultacji merytorycznych w zakresie doskonalenia nowych program6w z 
przedmiot6w ekonomicznych, 

b) Doskonalenie kompetencji nauczycieli przedmiotu Przedsiybiorczosc poprzez umoZliwienie 
nauczycielom Szkoly uczestniczenie w organizowanych przez Uniwersytet programach i 
projektach eduk.acyjno-szkoleniowych, 

c) Uczestnictwo uczni6w w wybranych wykladach otwartych, warsztatach prowadzonych przez 
wykladowc6w Uniwersytetu (w salach Uniwersytetu b'ldz goscinnie w Szkole), 

d) Zapewnienie 	 uczniom i nauczycielom Szkoly swobodnego, nieodplatnego dostypu do 
ksiygozbioru Biblioteki Uniwersytetu poprzez korzystanie z zasob6w czytelni b'ldz z uslug 
wypozyczalni. 
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3. 	 W obszarze indywidualnej sciezki rozwoju naukowego: 
Uniwersytet, zgodnie z Uczelnianym Regulaminem Studi6w zapewni, w kaZdym roku 
akademickim pOCZqwszy od roku akademickiego 2013/2014, dw6m wybitnie uzdolnionym 
uczniom (wskazanych przez Dyrektora Szkoly) udzial w zajyciach na Uniwersytecie na kierunku 
Zarzqdzanie. Plan zajyc dla ucznia ustala Dziekan, uwzglydniajqc propozycjy ucznia, 
zaopiniowanq przez nauczyciela wskazanego przez Dyrektora Szkoly. Uczen zalicza zajycia na 
zasad!ach obowiqzujqcych studenta. Jesli w ciqgu 5 Iat podejmie studia w Uniwersytecie, zaliczone 
zajycia bydq traktowane jak zaliczone w trakcie studi6w, 

4. W obszarze dzialan sportowo-rekreacyjnych: 
a) Udzial uczni6w w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Kolo Naukowe Zarzq.dzania i 

Przedsiybiorczosci MERlTUM dzialajqce przy Katedrze Nauk 0 Przedsiybiorstwie, 
b) Udzial uczni6w w wyjazdach studyjnych w ramach kierunku Zarzq.dzanie, na og6lnych zasadach 

obowiqzujqcych student6w. 

§ 3 
Niniejsze porozumienie nie pociqga za sobqjakichkolwiek zobowiqzan finansowych dla zadnej ze stron. 

§4 
1. 	Porozumienie zostalo zawarte w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla kaZdej ze 

Stron i wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 
2. 	Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreslony. 
3. 	Za zgodq. umawiajq.cych siy Stron porozumienie moze bye uzupelnione i rozszerzone. 
4. 	KaZda ze Stron rna mozliwose rozwiqzania niniejszego porozurnienia w kaZdej cZysci z zachowaniem 

jednomiesiycznego okresu wypowiedzenia. 

Dziekan Wydzialu Dyrektor Kierownik Katedry 
Ekonomii, ZarZ4£lzania i Turystyki II Liceum Og6lnoksztalqcego Nauk 0 Przedsiybiorstwie 

prof. dr hab. Marek Wa'lesiak 

im. C. K. Norwida 

mgr Iwona Kumek 


