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PoRozUMlENlt o wspÓtpRncr

zawarte W dniu 19.04.2016 r. w Je|eniej GÓrze pomiędzy:

Zespołem SzkÓł Ponadgimnazja|nych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, ul. Wł. Łokietka 2, zwanym
da|ej ,,Szkołą,,, reprezentowanym pzez Dyrektora SzkoĘ mgr Martę czarniecką,

Wydziatem Ekonomii, Zanądzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu, zwanym
dalej ,,Uniwersytetem,' z siedzibą w Je|eniej GÓrze, u|. Nowowiejska 3, reprezentowanym przez Dziekana
Wydziału prof. dr' hab. Marka Wa|esiaka.

Wtaściwym wykonawcą ze strony Uniwerswetu jest Katedra FinansÓw i Rachunkowości,
reprezentowana przez Kierownika Katedry prof. dr hab. Grażynę Borys.
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strony porozumienia, działając na podstawie przysługujących im uprawnie , wyrażają wo|ę podjęcia
wspÓłpracy mającej na ce|u:

1. Zacieśnienie wzajemnych kontaktÓw oraz po{ejmowanie wspÓlnych pnedsięwzięć organizacyjnych
i merytorycznych promujących dokonania stron porozumienia.

2. Podejmowanie wspÓ|nych przedsięwzięć edukacyjno.wychowawczych skierowanych do młodzieży,
z udziałem uczniÓw i nauczycie|i.

3. Ksztaftowanie i popularyzacja pozytywnego wizerunku środowiska akademickiego i spoteczności
uczniowskiej.
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WspÓ|ne działania dotyczyć będą następujęcych obszarÓw i przedsięwzięć:

1. W obszarze działa promocyjnych:

a) umieszczanie na stronach internetowych Uniwersytetu iSzkoĘ oraz w materiatach promocyjnych
informacji o zakresie wspÓłpracy i podejmowanych wspÓ|nych iniLjatywach,

b) promowanie Uniwersytetu wśrÓd uczniÓw poprzez m.in. rozpowszechnianie oferty edukacyjnej
Uniwersytetu, organizowanie spotka dotycząrych zasad rekrutacji na studia,

c) propagowanie wśrÓd nauczycieli oferty studiÓw trzeciego stopnia (doktoranckich} oraz studiÓw
podyplomowych w zakresie doksztatcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d) uczestniczenie reprezentantÓw Szkoły i Uniwersytetu w imprezach oko|icznościowych,
jubileuszowych, imprezach studenckich itp.
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2. W obszarze działati edukacyjnych:

a) prowadzenie konsu|tacji merytorycznych w zakresie doskona|enia nowych programÓw
z pzedmiotÓw zawodowych ekonomicznych,

b) doskona|enie kompetencji nauczycieli przedmiotÓw zawodowych ekonomicznych poprzez
umoż|iwienie nauczycielom szkoły uczestniczenie w organizowanych przez Uniwersytet
programach i projektach edukacyjno-szkoleniowych,

c) uczestnictwo uczniÓw w wybranych wykładach otwartych, debatach |ub warsztatach
tematycznych prowadzonych przez wykładowcÓw Uniwersytetu (w sa|ach Uniwersytetu bądź
gościnnie w SzkoIe),

d) udział uczniÓw w spotkaniach i imprezach organizowanych pnez Studenckie Koto Naukowe
,,Finansista',, dziatające przy Katedrze FinansÓw i Rachunkowości,

e) zapewnienie uczniom i nauczycie|om SzkoĘ swobodnego, nieodptatnego dostępu do księgozbioru
Bib|ioteki UniwersYtetu poprzez korzystanie z zasobÓw czyteIni.

3. W innych obszarach _ obejmujących wspÓ|ne inicjatywy, działania i projekty, wcześniej uzgodnionych
między stronami.
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Niniejsze porozumienie nie pociąga za sobą jakichko|wiek zobowiąza finansowych d|a żadnej ze stron.
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1. Porozumienie zostało zawarte w dwÓch jednobrzmiąrych egzemp|arzach po jednym d|a każdej

ze stron i wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreś|ony.

3. Za zgodą umawiających się stron, porozumienie może być uzupełnione irozszerzone.

4. Każda ze stron ma moż|iwość rozwiązania niniejszego porozumienia w każdej części
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Dziekan Wydziatu
Ekonomii, 7arzqdzania i Turystyki
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Prof. dr hab. Marek Walesiak

Dyrektor Zespotu SzkÓt Ponadgimnazjalnych Kierownik Katedry
im. Adama Mickiewicza w Lubaniu FinansÓw i Rachunkowości
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