
POROZUMIENIE

dotyczy
współpracy naukowo-dydaktycznej

zawarte w dniu 01.05.2017 r. w Gdyni

pomiędzy:

Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego, Wydziałem Wychowania

Fizycznego i Sportu, Filii AWF w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2, 21-500 Biała

Podlaska reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

w Białej Podlaskiej dr. hab. prof. Huberta Makaruka i Pełnomocnika Dziekana ds. Służb

Mundurowych dr. Pawła Różańskiego, zwaną dalej AWF

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni ul. Śmidowicza

69, 81-127 Gdynia reprezentowaną przez Rektora Komendanta kmdr. prof. dr. hab. Tomasza

Szubrychta oraz Kierownika Studium WF i Sportu AMW kmdr. por. mgr. Dariusza Sapiejkę,

zwaną dalej AMW

o następującej treści:

§1
Niniejsze porozumienie określa zakres i warunki współpracy w zakresie działalności

szkoleniowej, naukowej, badawczej i dydaktycznej pomiędzy Stronami.

§2

W zakresie działalności naukowo-badawczej Strony ustalają:

a/ współpracę w realizacji badań naukowych służących interesom rozwoju dydaktycznego

obu uczelni, zgodnie z zainteresowaniami oraz potrzebami doraźnymi w tym zakresie;

b/ wsparcie merytoryczne w organizacji konferencji naukowych krajowych

i międzynarodowych z zakresu Kultury Fizycznej i Obronności;

c/ pomoc w realizacji projektów badawczych z udziałem studentów i pracowników obu

Stron pod kątem wdrażania treści związanych z kształtowaniem sprawności fizycznej

i obronności, udziału w praktykach zawodowych dotyczących wychowania fizycznego

i obronności będących w zakresie ich zainteresowań;



d/ stworzenie dogodnych warunków przygotowania i realizacji projektów badawczych

i publikacji wyników prac w periodykach;

e/ dostęp do zasobu bibliotek obu Stron pod kątem wymiany wiedzy w zakresie

prowadzonych prac badawczych;

f/ bezdewizowy udział pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów, odbywających

praktyki zawodowe z zakresu KF i obronności, gdzie pojecie: „wymiana bezdewizowa"

oznacza nieodpłatną opiekę nad osobą delegowaną. Pozostałe kwestie finansowe dotyczące

pobytu na terenie uczelni regulowane będą przez osoby zainteresowane przedsięwzięciem;

§3

W zakresie działalności dydaktycznej i szkoleniowej Strony ustalają:

a/ umożliwianie wdrożenia treści z zakresu KF, sportu i obronności, zgodnie

z inicjatywami ustalonymi pomiędzy Stronami;

b/ bezdewizową wymianę kadry dydaktycznej obu Stron w ramach potrzeb kształcenia

z przedmiotów realizowanych w uczelniach;

cl wsparcie merytoryczne w przedsięwzięciach dydaktycznych, mających na celu

opracowanie materiałów do realizacji programowców z zakresu Kultury Fizycznej

i Obronności;

d/ stworzenie dogodnych warunków socjalnych podczas wymiany studentów realizujących

praktyki zawodowe, członków kół naukowych, gdzie zasady finansowania będą wskazane

przez Stronę przyjmującą studentów;

§4

Przedstawiciele obu Stron zainteresowanych współpracą przygotują ogólne wytyczne nt.

współpracy na dany rok akademicki, zawierając:

a/ tematykę i zakres przedsięwzięć,

b/ harmonogram działań wraz z ich organizacją,

c/ terminy realizacji zadań,

d/ zakres osobowy, ilościowy i czasowy proponowanych działań,

d zasady udziału dotyczące finansowania poszczególnych przedsięwzięć.

§5

Wytypowani przedstawiciele obu Stron odpowiedzialni są za ustalenia merytoryczne

i realizację planów współpracy.



§6

Strony ustalają, że w zakresie ochrony intelektualnej rezultatów prac objętych niniejszym

porozumieniem obowiązują przepisy krajowe, a w sprawach tam nie uregulowanych

postanowienia międzynarodowe, ratyfikowane przez Polskę. Pozostałe ustalenia są

przedmiotem wewnętrznych ustaleń między uczelniami.

§7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia mniejszego porozumienia wymagają zgody obu Stron

zawartej w formie pisemnej sporządzonej nie później niż miesiąc przed realizacją

konkretnego zamierzenia.

§8

Porozumienie zawiera się na okres dwóch lat, tj. od chwili podpisania do dnia 01.05.2019

roku z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy za uprzednim 3-cio miesięcznym

okresem wypowiedzenia, z podaniem przyczyny zakończenia współpracy.

§9

Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, w języku polskim. Każda ze Stron

otrzymuje po jednym egzemplarzu zapisanym w języku polskim.
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