
UMOWA O WSPÓŁPRACY

zawarta w dniu d^v^St; 2016 r. w Koszalinie

pomiędzy

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Gdyni,

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

reprezentowaną przez

kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta - Rektora-Komendanta,

zwaną dalej AMW

a

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koszalinie, z siedzibą w Koszalinie,

ul. Leśna l, 75- 582 Koszalin

reprezentowaną przez dr. Jana Kuriatę - Rektora,

zwaną dalej PWSZ

zwanymi dalej Stronami lub Stroną.

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o współpracy dotyczącej przedsięwzięć dydaktycznych,
naukowych i organizacyjnych w zakresie kierunków kształcenia.

§ 1

1. Strony deklarują, iż podejmą współpracę w zakresie:

1) wymiany doświadczeń dotyczących organizacji procesu dydaktycznego i programów
kształcenia, w szczególności na kierunku pedagogika,

2) wymiany doświadczeń w organizacji kształcenia na odległość,
3) pozyskiwania środków na realizację wspólnych projektów: organizacja konferencji

naukowo-dydaktycznych, w zakresie przedsięwzięć wydawniczych, badań naukowych,
wyjazdów studyjnych, staży dydaktycznych,

4) wspólnej organizacji szkoleń, kursów i studiów podyplomowych,
5) umieszczenia informacji o współpracy pomiędzy Stronami na stronach serwisów

internetowych Uczelni wraz z linkami.: www.amw.gdynia.pl i www.pwsz-koszalin.pl,
6) wzajemnej promocji.

1. W celu realizacji współpracy o której mowa w ust.l, Strony zobowiązują się wzajemnie
udostępniać bazę dydaktyczną na określonych zasadach.

2. W celu realizacji postanowień Umowy, Strony będą współpracować z administracją
rządową, samorządami terytorialnymi, oraz podmiotami gospodarczymi.



§2

1. PWSZ będzie promowała wśród absolwentów studiów licencjackich prowadzonych
w Uczelni, zwłaszcza na kierunku pedagogika, studia II stopnia prowadzone przez AMW.

2. Strony zobowiązują się, do pomocy w zakresie kadrowym, a w szczególności do
wyrażania przez Rektorów Uczelni zgody na dodatkowe zatrudnienie swoich
pracowników, dla zapewnienia minimum kadrowego i podniesienia poziomu dydaktyki.

§ 3

1. Niniej sza Umowa ma charakter ramowy.
2. Szczegółowe zasady realizacji jej postanowień mogą być regulowane odrębnymi

porozumieniami, które będą stanowić integralną część tej Umowy.

§ 4

1. Strony zobowiązują się przestrzegać warunków korzystania z otrzymanych informacji,
dokumentów, wiedzy, doświadczeń itp., co do których ustalono, że mają poufny charakter.

2. Strony zobowiązują się korzystać z udostępnianych w ramach Umowy informacji,
dokumentów, wiedzy, doświadczeń itp. wyłącznie w celu realizacji jej postanowień
i z poszanowaniem praw przysługującej drugiej Stronie, w tym w szczególności praw
autorskich.

§5
1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z mocą obowiązującą od dnia podpisania jej

przez obie Strony.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, przy czym obowiązuje forma

pisemna i trzymiesięczny okres wypowiedzenia.
3. Umowa może być modyfikowana stosownymi aneksami w formie pisemnej

za porozumieniem Stron.

§6
Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
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