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§ 1

Akademia Marynarki Wojennej i Kaszubski Uniwersytet Ludowy , zwane dalej stronami

porozumienia, deklarują podjęcie współpracy w zakresie rozwijania kontaktów pomiędzy

pracownikami naukowymi obu instytucji.

§2

Współpraca między stronami umowy będzie realizowana poprzez:

a) realizowanie projektów badawczych i dydaktycznych w dziedzinie wzajemnych

zainteresowań badawczych z zakresu edukacji obywatelskiej, regionalnej,

międzykulturowej;

b) wymianę doświadczeń w zakresie działań związanych ze statutowymi zadaniami obu

instytucji;

c) wykłady nauczycieli akademickich i pracowników stron umowy, świadczonych dla

obydwu podmiotów umowy;

d) wspólne uczestnictwo w projektach naukowych;

e) wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych;

f) wymianę informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych;

g) rozwój innych form współpracy ustalonych przez obie strony.

§ 3

1. Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć podejmowanych w ramach porozumienia

mogą zostać uregulowane w programach rocznych lub długoterminowych.

2. Finansowanie wszystkich przedsięwzięć niniejszego porozumienia odbywać się będą

na zasadach wzajemności w oparciu o finansowe możliwości partnerów oraz fundusze

pozyskiwane przez każdą ze stron ze źródeł zewnętrznych.

3. Realizacja porozumienia odbywać się będzie zgodnie z przepisami wewnętrznymi w obu

instytucjach.



§4

Koordynatorami działań wynikających z niniejszej umowy są:

a) Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki

Wojennej w Gdyni, dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. AMW;

b) Marek Byczkowski

1. Porozumienie wchodzi w życie z chwilą podpisania. Każda ze stron może wypowiedzieć

porozumienie w formie pisemnej. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie l

miesiąca od złożenia notyfikacji.

2. Porozumienie może być zmieniona lub rozszerzona na mocy ustaleń stron podpisujących.

3. Wszelkie spory wynikające z tej Umowy lub pozostające w związku z nią będą rozstrzygane
polubownie. W przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
wnioskodawcy/powoda.

4. Porozumienie zostanie podpisane w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze

stron.
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