
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte w dniu r. pomiędzy:

Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka Ic,

zwaną dalej Wyższą Szkołą Biznesu, reprezentowaną przez

Rektora - dr Zdzisławę Dacko-Pikiewicz, prof. nadzw.

a
Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

z siedzibą w Gdyni, ul. Śmidowicza 69,

zwaną dalej Akademią Marynarki Wojennej, reprezentowaną przez

Rektora - Komendanta - komandora prof. drą hab. Tomasza Szubrychta

zwane dalej Stronami

przyjęte w celu rozwijania współpracy, polegającej na realizowaniu zadań ustawowych i statutowych

umawiających się Stron, spójnej realizacji polityki edukacyjnej, integracji środowiska pracowników

i studentów szkół wyższych, a także innych zadań mogących przyczynić się do urzeczywistnienia ich

zamierzeń strategicznych.

Na podstawie porozumienia Wyższa Szkoła Biznesu i Akademia Marynarki Wojennej zobowiązują się

do współpracy w różnych formach prawnych oraz działaniach faktycznych, właściwych ze względu na

cel przyjęty w niniejszym porozumieniu.

§1
Współpraca Stron w szczególności dotyczy:

1) rozwoju naukowego pracowników obu Stron;

2) współpracy i integracji środowisk studenckich, realizowanej poprzez podejmowanie wspólnych

inicjatyw organizacji studenckich, samorządowych i ruchu naukowego;

3) wspólnego organizowania konferencji naukowych, wystaw, imprez naukowych, edukacyjnych,

jubileuszowych oraz uroczystości;

4) kooperacji z ośrodkami zagranicznymi na płaszczyźnie naukowo-badawczej, wymiany

studentów, kadry nauczającej, pobytów naukowo-badawczych i publikacji.

§2

Praktyczna realizacja niniejszego Porozumienia następować będzie w trybie roboczych uzgodnień

podejmowanych przez odpowiednie organy obu Stron lub ich jednostek organizacyjnych bezpośrednio

zainteresowanych daną formą współpracy, a tam gdzie byłoby to niewystarczające w drodze

odrębnych umów.
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§3

1. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć niniejsze Porozumienie na koniec roku akademickiego

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§4

Wszelki sprawy sporne, powstałe w związku z zawartym Porozumieniem, jak również umowami,

o których mowa w § 2, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze ugodowej.

§5

1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżącą współpracę przy wykonaniu niniejszego Porozumienia są:

1) z ramienia Wyższej Szkoły Biznesu - Prorektor ds. nauki dr hab. Marek Walancik, prof. WSB;

2) z ramienia Akademii Marynarki Wojennej - Prorektor ds. nauki kmdr dr hab. inż.

Tomasz Kniaziewicz, prof. AMW.

2. Zmiana osób wymienionych w ust. l nie stanowi zmiany Porozumienia, wymaga jednak dla swej

skuteczności pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie.

§6

Jakiekolwiek zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

§8

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
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