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§1

Akademia Marynarki Wojennej zwana dalej Akademią i Wyższa Szkoła Administracji

i Biznesu w Gdyni, zwana dalej Szkołą, zwane dalej Stronami, deklarują podjęcie współpracy

w zakresie edukacji, nauki i promocji oraz wzajemną pomoc w niżej wymienionych

dziedzinach, jak również wzajemne wsparcie w rozwiązywaniu problemów obu Stron.

§2

Strony prowadzić będą współpracę na bazie równych praw, partnerstwa

i wzajemnych korzyści w następujących obszarach działalności:

1) Edukacja, w tym m.in.:

a) obustronna wymiana programów studiów i wspólna organizacja studiów

podyplomowych;

b) organizacja konferencji i praktyk studenckich;

c) wynajem sal wykładowych i laboratoriów specjalistycznych;

2) Nauka, w tym m.in.:

a) wymiana wyników prowadzonych badań naukowych, wspólna realizacja badań

naukowych;

b) organizacja wspólnych konferencji naukowych i sympozjów;

c) przygotowywanie i wydawanie wspólnych publikacji naukowych i ich

rozpowszechnianie;

d) wymiana wykładowców, profesorów, doktorantów, a także wspieranie młodych

naukowców;

e) wymiana doświadczeń i innowacji;

f) rozwój innych form współpracy ustalonych przez obie Strony.

§ 3

1. Przedstawiciele obu Stron zobowiązują się wypełniać wzajemne zobowiązania, zgodnie

z ww. punktami współpracy. Wydziały, katedry i inne jednostki organizacyjne obu Stron

będą realizować wyżej wymienione formy współpracy zgodnie ze wskazanymi

kierunkami działań.

2. Niniejsza umowa ma ograniczony charakter. Wszystkie rodzaje działalności, które

wiążą się z wzajemnymi nakładami finansowymi będą omawiane podczas obustronnych

rozmów, zostaną opisane w załącznikach do umowy i podpisane przez osoby

upoważnione do podpisywania takich dokumentów.



3. Jeżeli Strony nie będą miały wystarczających środków na realizację

zaplanowanych celów, mogą podjąć działania mające na celu uzyskanie wsparcia

finansowego od podmiotów zewnętrznych (np. funduszy publicznych i prywatnych,

również krajowych i międzynarodowych organizacji wspierających naukę).

§ 4

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

w szczególności poprzez:

a) umieszczenie informacji o współpracy pomiędzy Stronami na łamach serwisu

internetowego Akademii i Szkoły wraz z linkami do każdej ze Stron;

b) wzajemne przekazywanie i prezentację materiałów informacyjnych dotyczących

Partnerów i ich działalności w celu ich rozpowszechniania wśród pracowników

oraz studentów obu Stron.

2. Strony zobowiązują się dochować tajemnicy współpracy w zakresie ochrony danych

osobowych i informacji finansowych. Warunek ten będzie obowiązywał również po

wygaśnięciu umowy. Informacje mogą być ujawnione wyłącznie na podstawie decyzji

obu Stron, zarówno w czasie obowiązywania umowy, jak i po jej wygaśnięciu. Strony

mają prawo do przekazywania informacji osobom trzecim tylko za zgodą drugiej Strony.

3. Za obopólną zgodą Strony mogą zaprosić do współpracy inne podmioty, jeżeli uznają, że

jest to zgodne z celami niniejszej umowy i będzie korzystne z punktu widzenia realizacji

celów współpracy.

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o podejmowanych działaniach

związanych z ich wspólną działalnością i do wspierania we wszystkich działaniach

prowadzących do osiągnięcia celów współpracy, które są określone w § 2 niniejszej

umowy.

5. Sposób przekazywania i prezentacji materiałów informacyjnych, o których mowa

w ust. l będzie uzgadniany przez Strony na bieżąco.

§5

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.

§6

1. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania. Umowa zawarta jest na okres 3 lat

z możliwością przedłużenia. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w formie

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

notyfikacji.

2. W przypadku niedotrzymania warunków umowy lub jej istotnych punktów, umowa może

zostać rozwiązana.

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

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

ze Stron.

5. Koordynatorami działań wynikających z niniejszej umowy są:

a) Prorektor ds. Kształcenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. nadzw. AMW;

b) Prorektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego

w Gdyni, dr Tomasz Białas.
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