
POROZUMIENIE 0 WSPOLPRACY 


zawarte w dniu 15 marca 2013 r. w Jeleniej G6rze pomiydzy: 
Zespolem Szk61 Og61noksztalcqcych i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porybie, zwanym da
lej 	"Szkolq" z siedzibq w Szklarskiej Porybie, ul. Obroilc6w Pokoju 17, reprezentowanym przez 
Dyrektora Szkoly - mgr Beatq Szehidewicz 
a 

Wydzialem Ekonomii, Zarzqdzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, zwa

nym dalej "Uniwersytetem" z siedzibq w Jeleniej G6rze, ul. Nowowiejska 3, reprezentowanym 
przez Dziekana Wydzialu - prof. dra hab. Marka Walesiaka. 

Wlasciwym wykonawcq ze strony Uniwersytetu jest Studium Jyzyk6w Obcych. 

§ 1 
Strony porozuinienia, dzialajqc na podstawie przyslugujqcych im uprawnieil, wyraZajq woly podjy
cia wsp61pracy majqcej na celu: 
1. 	Zaciesnienie wzajemnych kontakt6w i podejmowanie wsp6lnych przedsiywziyc organizacyjnych 

i merytorycznych promujqcych dokonania stron porozurnienia. 
2. Podejmowanie wsp6lnych przedsiywziyc edukacyjno-wychowawczych skierowanych do mlo

dziezy, z udzialem uczni6w i nauczycieli. 
3. 	Ksztahowanie i popularyzacja pozytywnego wizerunku srodowiska akademickiego i spoleczno

sci uczniowskiej. 

§2 

Wsp6lne dzialania dotyczyc bydq nastypujqcych obszar6w i przedsiywziyc: 


1. 	 W obszarze dzialan promocyjnych: 
a) Umieszczanie na stronach internetowych Uniwersytetu i Szkoly oraz w materialach promo

cyjnych informacji 0 zakresie wsp6lpracy i podejmowanych wsp6lnych inicjatywach, 
b) Promowanie Uniwersytetu wsr6d uczni6w poprzez m.in. rozpowszeclmianie oferty edukacyj

nej Uniwersyte~, organizowanie spotkail dotyczqcych zasad rekrutacji na studia, 
c) Propagowanie wsr6d nauczycieli oferty studi6w trzeciego stopnia (doktoranckich) i studi6w 

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

leuszowych obu stron. 
2. W obszarze dzialail edukacyjnych: 

a) Umozliwienie dw6m uczniom wskazanym przez Dyrektora Szkoly uczestniczenie w zajy
ciach przygotowuj<}.cych do uzyskania certyfikatu Londyilskiej Izby Przemyslowo-Handlowej 
z jyzyka angielskiego 0 profilu biznesowym oraz umozliwienie zdawania egzaminu na certy
fikat w Centrum Egzaminacyjnym LCCI z siedzibq na terenie Uniwersytetu na og6lnych za
sadach obowi<}.Zujqcych student6w, 

b) Umozliwienie dw6m uczniom wskazanym przez Dyrektora Szkoly uczestniczenie w zajy
ciach przygotowujqcych do egzaminu telc oraz urnozliwienie zdawania egzaminu na certyfi
kat w Centrum Egzaminacyjnym tele z siedzibq na terenie Uniwersytetu na og6lnych zasa
dach obowiqzujqcych student6w, 

c) Przeprowadzenie zajyc dla uczni6w Szkoly pt. "Jak wykorzystac komputer do nauki jyzyka 
angielskiego?" oraz "Jak zaloZyc konto w brytyjskim banku?" na terenie Szkoly, 

d) Doskonalenie kompetencji nauczycieli jyzyk6w obcych poprzez umozliwienie nauczycielom 
Szkoly uczestniczenie w organizowanych przez Uniwersytet nieodplatnych szkoleniach, 

e) Uczestnictwo uczni6w 	w wybranych wykladach specjalnosciowych, wykladach otwartych 
prowadzonych przez wykladowc6w Uniwersytetu oraz wykladowc6w zagranicznych prowa
dZ<}.cych wyklady w jyzyku angielskim (w salach Uniwersytetu), 



f) 	Zapewnienie uczniom i nauczycielom Szkoly swobodnego, nieodplatnego dostypu do ksiygo
zbioru Biblioteki Uniwersytetu poprzez korzystanie z zasob6w czytelni b~dz z uslug wypozy
czalni, 

g) 	Przeprowadzenie przez pracownik6w Studium Jyzyk6w Obcych pokazowych zajyc z lektora
tujyzyka obcego dla uczni6w Szkoly. 

3. 	W obszarze indywidualnej scieZki rozwoju naukowego Uniwersytet, zgodnie z Uczelnianym 
Regulaminem Studi6w zapewni, w kaZdym roku akademickim pocz~wszy od roku akademickie
go 2013/2014, dw6m wybitnie uzdolnionym uczniom (wskazanych przez Dyrektora Szkoly) 
udzial w zajyciach na Wydziale Ekonomii, Zarz~dzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomiczne
go we Wroclawiu na wybranym przez uczni6w kierunku. Plan zajyc dla ucznia ustala Dziekan, 
uwzglydniaj~c propozycjy ucznia, zaopiniowan~ przez nauczyciela wskazanego przez Dyrektora 
szkoly. Uczen zalicza zajycia na zasadach obowi¥uj~cych studenta. Jesli w ci~gu 5 lat podejmie 
studia na Wydziale Ekonomii, Zarz~dzania i Turystyki, zaliczone zajycia byd~ traktowane jak 
zaliczone w trakcie studi6w. 

§3 
Niniejsze porozumienie nie poci~ga za sob~ jakichkolwiek zobowi~ finansowych dla zadnej ze 
stron. 

§4 
1. 	Porozumienie zostalo zawarte w dw6ch jednobrzrni~cych egzernplarzach po jednym dla kaZdej 

ze Stron i wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
2. 	 Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreslony. 
3. 	Za zgoill! urnawiaj~cych siy Stron porozumienie moze byc uzupelnione i rozszerzone. 
4. 	KaZda ze Stron rna mozliwosc rozwi¥ania niniejszego porozumienia w kaZdej cZysci z zacho

waniem jednomiesiycznego okresu wypowiedzenia. 

Dziekan Wydzialu Dyrektor 
Ekonomii, Zarz~dzania i Turystyki Zespolu Szk6l Og61noksztalc~cych 

Uniwersytetu ~konoinicznego we Wroclawiu i Mistrzostwa Sportowego 

prof. dr hab. Marek Walesiak 	 mgr Beata Szehidewicz 
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