Porozumienie o współpracy

Zawarte w dniu ………. ........ r. pomiędzy :
Uniwersytetem Wrocławskim, WYDZIAŁ FILOLOGICZNY, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,
NIP 896-54-08, reprezentowanym przez
Pana (nią): prof. dr hab. Marcina Cieńskiego Dziekana Wydziału Filologicznego działającego na
podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego a
…………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Szkołą” reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………..,
w sprawie współpracy Szkoły z Instytutem Filologii Germańskiej, zwanym dalej Instytutem.
§1
Celem porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie działalności dydaktycznej
i popularyzującej język niemiecki, prowadzącej do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej
oraz promocji studiów w Instytucie, a także podnoszenie jakości kształcenia młodzieży w zakresie
języka niemieckiego oraz zachęcania jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym.
§2
Instytut umożliwi uczniom Szkoły:
 uczestnictwo w wybranych wykładach, konferencjach i innych przedsięwzięciach naukowych
organizowanych przez Instytut,
 udział w wybranych zajęciach praktycznych i warsztatach, nad którymi opiekę merytoryczną
sprawować będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu (zgodnie z ofertą przygotowaną
przez Instytut).
§3
1. Organizacja grup uczestników zajęć wymienionych w § 2, oraz sprawy związane z
ubezpieczeniem uczniów są w gestii władz Szkoły.
2. Strony postanawiają, że każda szkoła/ klasa skorzysta z oferty zajęć przynajmniej raz w roku
szkolnym.
3. Uczestnicy zajęć będą osobami uczącymi się języka niemieckiego w Szkole.
4. Nauczyciele języka niemieckiego ze Szkoły mogą także korzystać z oferty zajęć i warsztatów
metodycznych, jeśli Instytut w danym roku szkolnym taką ofertę przygotuje.

§4
Władze Szkoły umożliwią organizowanie na terenie szkoły:
 akcji informacyjnych o studiach prowadzonych przez Instytut oraz Wydział Filologiczny i
ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego;
 spotkań ze studentami działającymi w ruchu naukowym i innych organizacjach studenckich;
 badań ankietowych związanych z kształceniem w zakresie języków obcych;
 upowszechnianie informacji o współpracy z Instytutem na swojej stronie internetowej,
w mediach społecznościowych oraz na stacjonarnych tablicach ogłoszeniowych na terenie
szkoły.
§5
Strony zobowiązują się do corocznych analiz przebiegu współpracy. Zestawienie realizowanych form
współpracy przedkłada Szkoła na formularzu opracowanym przez Instytut.

§6
Strony wyznaczają następujących przedstawicieli do uzgadniania bieżących spraw wynikających z
niniejszego porozumienia:
Instytut: ………………………………………………………………………………………..
Szkoła:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

§7
1. Realizacja postanowień niniejszego porozumienia nie powoduje żadnych skutków
finansowych dla umawiających się Stron.
2. W przypadku, gdy współpraca będzie rodziła skutki finansowe, szczegółowe zasady tej
współpracy będą regulowane oddzielnymi umowami.

§9
Porozumienie zostaje zawarte na okres 3 lat z możliwością przedłużenia i może być rozwiązane przez
każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Dyrektor Szkoły
………………………..

Dziekan Wydziału Filologicznego
…………………………………….

