
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

dniu ...P.̂ .t Vr1.-..^.T ...... pomiędzy:zawarte w

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Instytucją Kultury, z siedzibą przy AL

Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, REGON 221715245, NIP 586-22-77-972,

zwanym dalej „CNE",

reprezentowanym przez Panią Ewę Jasińską - Dyrektora,

a

AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ, z siedzibą w Gdyni (81-127), ul. Śmidowicza

69, REGON 190064136, NIP 586-010-46-93, zwaną dalej Akademią", reprezentowaną

przez Rektora-Komendanta - komandora prof. dr. hab. Tomasza SZUBRYCHTA,

zwanymi dalej Stronami, Stroną

zostało zawarte porozumienie o następującej treści:

§1
Strony zgodnie ustalają, że podejmują współpracę w celu wspierania wzajemnego

popularyzowania nauki i wiedzy, wymiany doświadczeń w dydaktyce, jak również

organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych.

§2

1. W celu realizacji określonych w § l celów Strony deklarują wspólne działania,

w szczególności:

- organizowanie wspólnych wydarzeń popularyzujących naukę oraz współpracę

merytoryczną przy organizacji wydarzeń organizowanych samodzielnie przez Strony,

- umożliwienie kadrze dydaktycznej i naukowej wymianę doświadczeń w celu rozwoju

procesów dydaktycznych w formie wykładów, konsultacji i udziału w wydarzeniach

organizowanych przez Strony,

- umożliwienie studentom Akademii udziału w praktykach i stażach, odbywających się na

terenie CNE, a także przygotowywania przez nich prac dyplomowych w oparciu

o wystawę CNE,



konsultowanie opracowywanych treści edukacyjnych w zakresie interesującym obie

Strony, w tym wspólne przygotowywanie publikacji,

przygotowywanie wspólnych projektów edukacyjnych i rozwojowych, w tym współpracę

przy pozyskiwaniu środków w ramach projektów krajowych, europejskich i innych,

wspólne projekty o charakterze badawczym i edukacyjnym, w tym także umożliwienie

prowadzenia pracy badawczej studentów i doktorantów w tematach stanowiących

zainteresowanie obu Stron.

2. Współpraca pomiędzy Stronami może obejmować również inne przedsięwzięcia

niż wymienione w ust. l powyżej, dla których będzie sporządzony i podpisany aneks

do niniejszego porozumienia.

3. Przedsięwzięcia, które będą wymagały dodatkowych ustaleń dotyczących np.

zobowiązań finansowych czy organizacyjnych, będą podejmowane przez Strony na

podstawie odrębnych umów w formie pisemnej.

§3

1. Strony wyrażają zgodę na zamieszczenie informacji o podjętej współpracy

w materiałach informacyjnych, ulotkach, informatorach oraz na własnych stronach

internetowych.

2. W ramach współpracy Strony zobowiązują się w szczególności do :

- wzajemnego przekazywania i prezentacji materiałów informacyjnych, dotyczących

realizowanych wspólnie przedsięwzięć,

- respektowania praw własności intelektualnej i przemysłowej drugiej Strony.

§4

1. Strony wskazują koordynatorów współpracy, ze strony Akademii jest to Pani dr

Patrycja BAŁDYS ze strony CNE jest to Pani Alicja HARACKIEWICZ

§5

2. Niniejsze porozumienie:

nie wyklucza innych form współpracy Stron z osobami i podmiotami trzecimi,

nie oznacza deklaracji ani zgody którejkolwiek ze Stron do zaciągania w stosunku do

drugiej jakichkolwiek zobowiązań o charakterze finansowym,



- nie niesie za sobą zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron.

§6

1. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie z zachowaniem

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Zmiany w treści Porozumienia wymagają każdorazowo formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

4. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednakowo brzmiących

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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