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§1

Akademia Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych

i Społecznych, zwana dalej Akademią i Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Gdyni, zwane dalej Kolegium, zwane dalej Stronami umowy, deklarują

podjęcie współpracy w zakresie prowadzenia wymiany naukowej i kształcenia oraz

rozwijania kontaktów akademickich pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi

i pracownikami naukowymi obu instytucji.

§2

Współpraca między Stronami umowy będzie realizowana poprzez:

a) Prowadzenie wymiany naukowej w zakresie nauk humanistycznych i społecznych;

b) Realizację wspólnych projektów dydaktycznych w dziedzinie wzajemnych

zainteresowań;

c) Wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia;

d) Wymianę nauczycieli akademickich i pracowników naukowych;

e) Wspólne uczestnictwo w międzynarodowych projektach naukowych;

f) Wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych;

g) Wymianę informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych - w tym

wymianę pomiędzy bibliotekami obu instytucji;

h) Organizowanie i przeprowadzanie zawodowych i dyplomowych praktyk studenckich

dla studentów Akademii;

i) Wykorzystanie przez studentów w pracach magisterskich i licencjackich informacji

zdobytych podczas praktyki studenckiej w Kolegium wymaga każdorazowo

uzgodnienia zakresu tych informacji oraz uzyskania pisemnej zgody dyrektora

Kolegium, z zastrzeżeniem obowiązku zapewnienia przez studenta Akademii

zachowania tajemnicy w przypadku posłużenia się informacjami stanowiącymi

tajemnicę przedsiębiorstwa, tajemnice słuchaczy i pracowników Kolegium lub inną

tajemnicę prawnie chronioną.



j) Organizowanie i przeprowadzanie zawodowych praktyk dla słuchaczy Policealnej

Szkoły Dla Dorosłych Nr 10 Kolegium;

k) Wykorzystanie przez słuchaczy w pracach kontrolnych zawodowych informacji

zdobytych podczas praktyki zawodowej w Akademii wymaga każdorazowo

uzgodnienia zakresu tych informacji oraz uzyskania pisemnej zgody dziekana

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, z zastrzeżeniem obowiązku

zapewnienia przez słuchacza Kolegium zachowania tajemnicy w przypadku

posłużenia się iniurmacjami stanowiącymi tajemnicę Akademii lub inną tajemnicę

prawnie chronioną.

1) Rozwój innych form współpracy ustalonych przez obie Strony.

§3

Strony zobowiązują się do powoływania się na współpracę podjętą niniejszą umową,

w szczególności poprzez:

1) Umieszczenie informacji o współpracy pomiędzy Stronami na łamach serwisu

internetowego Akademii i Kolegium wraz z linkami do każdej ze Stron:

http://www.wnhis.iq.pl oraz http://www.kolegiummieiskie.info;

2) Wzajemne przekazywanie i prezentację materiałów informacyjnych dotyczących

Partnerów i ich działalności w celu ich rozpowszechniania wśród pracowników Stron oraz

studentów Akademii.

Sposób przekazywania i prezentacji materiałów informacyjnych, o których mowa

w ust. l będzie uzgadniany przez Strony na bieżąco.

§ 4

1. Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć podejmowanych w ramach współpracy

mogą zostać uregulowane w programach rocznych lub długoterminowych.



2. Finansowanie wszystkich przedsięwzięć niniejszej umowy odbywać się będzie

na zasadach wzajemności w oparciu o finansowe możliwości Stron oraz fundusze

pozyskiwane przez każdą ze Stron ze źródeł zewnętrznych.

3. Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi

w Polsce.

§5

1. Umowa wchodzi w życic z chwilą podpisania. Urnowa zawarta jest na okres 3 lat i może

być przedłużona. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej.

Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie l miesiąca od złożenia notyfikacji.

2. Umowa może być zmieniona lub rozszerzona na mocy porozumienia Stron.

3. Umowa została podpisana w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej

ze Stron.
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