Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 61
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 8 maja 2017 r.

UMOWA
O WSPÓŁPRACY DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ
zawarta w dniu ……………………………… r. w ………………….. pomiędzy:
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach
z siedzibą w Katowicach (40-007), ul. Bankowa 12,
zwanym dalej „Uniwersytetem”,
który reprezentuje:
…………………………………………………………….
a
…………….…………………. (nazwa Szkoły)
z siedzibą w …………(00-000), ul. ……………….,
zwaną dalej „Szkołą”,
którą reprezentuje:
Dyrektor – ………………..
łącznie zwanych dalej „Stronami”
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest nawiązanie współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy
Uniwersytetem a Szkołą.
2. Realizatorem niniejszej umowy ze strony Uniwersytetu jest ……………………….
(wydział/wydziały).
§2
W ramach umowy Uniwersytet zobowiązuje się do:
1) prowadzenia przez nauczycieli akademickich wybranych zajęć;
2) wspierania nauczycieli Szkoły w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
3) umożliwiania uczniom Szkoły udziału w wybranych zajęciach akademickich (wykładach,
seminariach i warsztatach), prowadzonych na terenie Uniwersytetu.
§3
W ramach umowy Szkoła zobowiązuje się do:
1) uczestniczenia w Dniach Otwartych Uniwersytetu, w Śląskim Festiwalu Nauki,
w Kongresie Oświaty oraz innych działaniach organizowanych przez Uniwersytet;
2) prowadzenia zajęć obserwacyjnych dla studentów Uniwersytetu;
3) prowadzenia zajęć obserwacyjnych w ramach prowadzonej w Szkole pracy pozalekcyjnej;
4) umożliwienia prowadzenia badań wśród nauczycieli i uczniów Szkoły oraz ich rodziców,
stanowiących podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych;

5) umożliwienia odbywania praktyk pedagogicznych studentom Uniwersytetu;
6) organizacji działań promujących prowadzone w Uniwersytecie studia wyższe, w formie
określonej w załączniku do niniejszej umowy.
§4
Szczegółowe zasady współpracy, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej umowy Strony określać
będą odrębnie.
§5
Osobą koordynującą współpracę z ramienia:
1) Uniwersytetu jest:
a) ………….. - koordynator ds. współpracy ze Szkołą i/lub osoba wyznaczona do
współpracy ze Szkołą ze strony wydziału,
b) dr Magdalena Ochwat – Pełnomocnik Rektora ds. Promocji i Kontaktu ze Szkołami
Ponadgimnazjalnymi,
c) dr Magdalena Ślawska – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
2) Szkoły jest ………………………….
§6
Szkoła ma możliwość korzystania z pełnej oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na zasadach określonych odrębnie.
§7
1.
2.

Umowa zawarta jest na okres 3 lat i może być rozwiązana przez każdą ze Stron
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Po upływie 3 lat umowa może zostać przedłużona na wniosek Dyrektora Szkoły, po
przedłożeniu sprawozdania podsumowującego dotychczasową współpracę.
§8

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i rozwiązanie niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
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§ 10
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
UNIWERSYTET

SZKOŁA
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