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§1
1. Akademia Marynarki Wojennej i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

zwane dalej stronami porozumienia, deklarują podjęcie współpracy w zakresie

rozwijania kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi i studentami obu uczelni.

2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie wykonywał niniejszą umowę

za pośrednictwem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

§2

Współpraca między stronami umowy będzie realizowana poprzez:

a) realizowanie projektów badawczych i dydaktycznych w dziedzinie wzajemnych

zainteresowań badawczych z zakresu polskiej polityki, stosunków międzynarodowych

i kwestii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego;

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 międzynarodowych projektach naukowych;

e) wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych;

f) wymianę informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych (w tym

wymianę pomiędzy bibliotekami obu instytucji);

g) współpraca organizacji studenckich;

h) wymiany, wycieczki, objazdy studentów obu wydziałów;

i) rozwój innych form współpracy ustalonych przez strony.

§ 3

1. Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć podejmowanych w ramach porozumienia

mogą zostać uregulowane w programach rocznych lub długoterminowych oraz po zawarciu

odrębnych umów dotyczących konkretnych przedsięwzięć. Niniejsze porozumienie nie

wywołuje żadnych skutków finansowych dla stron.

2. Finansowanie wszystkich przedsięwzięć niniejszego porozumienia odbywać się będzie

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, prof. AMW dr hab. Jerzy KOJKOŁ;

b) Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach.

§ 5

1. Porozumienie wchodzi w życie z chwilą podpisania przez umocowanych przedstawicieli

obu stron.

2. Porozumienie zawarte jest na czas określony do dnia 30 września 2020 r. i może być

automatycznie przedłużone w przypadku, gdy żadna ze stron nie wyrazi odmiennej woli

poprzez złożenie wypowiedzenia.

3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem

l-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej.

5. Niniejsze porozumienie może być zmienione lub rozszerzone na mocy ustaleń stron

podpisujących z zachowaniem formy pisemnej.

6. Wszelkie spory wynikające z mniejszej Umowy lub pozostające w związku z nią będą

rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd

właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Porozumienie zostanie podpisane w języku polskim w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
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