
PoRoZUMIENIE o wsPoŁPRAcY

zawarte w dniu 15.01.2013 roku w Jeleńej Górze
pomiędzy
Wydziałem Ekononli' Zarządzanla i TurysĘki (EZiT) Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500' ul. Nowowiejska 3)
reprezentowanym przez:
Dziekana - prof. dra hab. Marka Walesiaka

zwan)rm w dalszej treści porozumienia Uczelnią

a
Zespołem Szkoł ogólnokształcących i Technicznych z siedzibą w Jeleniej Górze
(58-506' al. Jana Pawła II 25)
reprezentowanym przez:
Dyrektora Szkoty _ mgr Bożenę Kiser

zwanym w dalszej treIści porozumienia Szkołą.

Strony porozumiena zamietzają ze sobą współpracować i ustalają następujące zasady ramowe:

s1
Współpraca pomiędzy Zespołem Szkół ogólnokształcących i Techniczrrych w Jeleniej G&ze, a
Uczelnią umożliwia nawiqzanie kontaktu uczniów Szkoły z Uczelnią.

s2
Porozumienie obejmuje wspóĘracę w zakresie:

1. Możliwości czynnego udziału uczniów w wybranych wykładach i zajęciach prowadzonych na
Uczelni.

2. Możliwości uczestnictwa uczriów szkoły w prelekcjach, prezentacjach i spotkaniach infor-
macyjnych, które są organizowane na Uczelni lub w Szkole.

3. Umożliwienia wybranym uczrriom SzkĘ brania udziału w konferencjach i sympozjach or-
ganizowanych prze z U cze|nę.

4. Przeprowadzania przez Pracowników Ucze|ni przykładowych zajęć w Szkole dla uczniów Li-
cerrm ogólnokształcącego i Technikum.

5. Umieszczanie na stronach intemetowych Uczelni i Szkoły oraz w materiałach promocyjnych
informacji o zakresie wspołpracy i podejmowanych wspó|nych inicjaĘwach.

6. Promowanie Uczelni wśród uczniów wprzez m.in. rozpowszechnianie oferty edukacyjnej
Uczelni, organizowanie spotkan doĘczących zasad rekrutacji na sfudia.

7. Propagowanie wśńd nauczycieli oferty sfudiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz sfu-
diów podyplomowych w zakresie dokształcarria i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Uczestniczenie reprezentantów SzkoĘ i Uczelni w imprezach okolicznościowych' jubile-
uszowycĘ imprezach sfudenckich Ę.

9. Uczs|nia zgodnie z Regulaminem studiów zapewni, w każdym roku akademickim począwszy
od roku akademicklego 20|3120|4' dwóm wybitnie uzdolnionym uczniom (wskazanych przez
Dyrektora Szkoty) udział w zajęciach na Uczelni. Plan zajęó dla uczria ustala Dziekan,
uwzględniając propozycję ucmią zaopiniowaną przez nalczyciela wskazanego pvrz Dyrek-
tora szkĘ. Uczeń zz|tcza zajęcia na zasadach obowiązujących sfudenta. Jeśli w ciągu 5 lat
podejmie sfudia w Ucze|ni, zaLiczone zajęcia Ędą traktowane jak zaliczone w trakcie stu-
diów.



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 określonych celÓw porozrrmienia.

ss
Niniejsze porozumienie nie pociąga za sob4 jakichkolwiek zobowiqzail
stron.
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s6
Porozumienie zostało zawarte w dwÓch jednobrzmiących egzemp|arzach po jednym dla katŻdej
ze stron i wchodziw Życie z dniem podpisania.
Porozumienie zostaje zautarte na czas nieokreŚlony.
Zazgodą umawiających się Stron porozumienie moŻe być uzupełnione irozszętzonę.
KuŻda ze Stron ma mozliwość tozwiqzania niniejszego porozumienia w kazdej części z zacho.
waniem j ednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
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