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Akademia Marynarki Wojennej zwana dalej Akademią i III Liceum Ogólnokształcące,

zwane dalej Liceum, zwane dalej Stronami, mając na względzie wspólne korzyści, deklarują

podjęcie współpracy w poniżej wskazanym zakresie.

§1

Strony deklarują obustronną współpracę na rzecz podwyższenia jakości edukacji oraz

przygotowania uczniów Liceum do studiów.

§2

W celu realizacji określonych w § l celów Akademia zobowiązuje się do:

a) organizacji i przeprowadzenia dla uczniów Liceum przez pracowników nauko wo-

dydaktycznych zajęć edukacyjnych w zakresie matematyki, nawigacji, hydrologii

i meteorologii;

b) prowadzenia wykładów tematycznie związanych z technicznym profilem kształcenia,

c) umożliwienia uczniom łączenia nauki w Liceum z wybranymi zajęciami

przewidywanymi tokiem studiów;

d) umożliwienia uczniom Liceum udziału w przedsięwzięciach o charakterze

dydaktycznym, naukowym oraz informacyjno-promocyjnym (prezentacje, wykłady

otwarte z matematyki, projekty badawcze itp.);

e) wspomagania w sferze dydaktycznej uczniów Liceum szczególnie uzdolnionych

w dziedzinie matematyki, nawigacji, hydrologii i meteorologii;

f) dzielenia się doświadczeniem dydaktycznym z nauczycielami Liceum.

§3

W celu realizacji określonych w § l celów Liceum deklaruje:

a) umożliwienie w ustalonych terminach i formach organizacji prezentacji dotyczących

studiów technicznych;

b) stworzenie Akademii możliwości przekazywania w formie dostępnej dla

zainteresowanych uczniów informacji dotyczących oferty uczelni i organizowanych

przez nią inicjatyw;

c) udział w realizacji innych form współpracy owocujących doskonaleniem

dotychczasowych przedsięwzięć;

d) promować Akademię jako wyższą uczelnię współpracującą z Liceum;

e) zapraszanie kadry dydaktycznej i studentów Akademii do udziału w ważnych

wydarzeniach i przedsięwzięciach Liceum.



§4

Strony wyrażają zgodę na zamieszczenie informacji o podjętej współpracy

w materiałach informacyjnych, ulotkach, informatorach oraz własnych stronach

internetowych.

§5

Porozumienie nie oznacza deklaracji ani zgody którejkolwiek ze Stron do zaciągnięcia

w stosunku do drugiej jakichkolwiek zobowiązań o charakterze majątkowym.

§6

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia

podpisania, z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia umowy z 3 miesięcznym

wyprzedzeniem.

§7

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zgody obu Stron, wyrażonej na piśmie

w formie aneksu.

§8

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.

§9

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po

jednym dla każdej ze Stron.
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