UMOWA
O WSPÓŁPRACY DYDAKTYCZNEJ
zawarta w dniu…..…………………….. w Katowicach
pomiędzy
Uniwersytetem Śląskim
reprezentowanym przez Rektora ...........................................
a
Liceum Ogólnokształcącym im. ………………………………………..…..
reprezentowanym przez Dyrektora …………………………………………………………..
§ 1.
Strony zawierają umowę o współpracy dydaktycznej, której celem będzie objęcie przez
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie zwany
dalej „Uniwersytetem”, naukowym patronatem Liceum Ogólnokształcącego im.
………………………..……. zwanego dalej „Liceum”.
§ 2.
Celem umowy jest:
• rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych pomiędzy Uniwersytetem,
a Liceum,
• stworzenie warunków dla rozwijania indywidualnych zainteresowań
i umiejętności młodzieży na poziomie licealnym, w szczególności w zakresie
przedmiotów humanistycznych,
• prowadzenie wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania oraz
popularyzacji twórczych działań młodzieży,
• umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie pracy z uczniami szczególnie
uzdolnionymi oraz wspomaganie ich rozwoju naukowego przez pracowników
naukowych Uniwersytetu.
§ 3.
W ramach umowy Uniwersytet zobowiązuje się do:
• popularyzacji nauk humanistycznych wśród uczniów liceum,
• umożliwiania uczniom Liceum udziału w wybranych zajęciach akademickich,
(wykładach i warsztatach) prowadzonych przez pracowników naukowych oraz
studentów na terenie Uniwersytetu,
• koordynacji współpracy z Kołem Naukowym Etnologów, Kołem Naukowym
Animatorów Kultury, Kołem Naukowym Edukacji Międzykulturowej oraz
Kołem Naukowym Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej działającymi w
Uniwersytecie.
§ 4.

W ramach umowy Liceum zobowiązuje się do:
• działań promujących studia wyższe na Uniwersytecie,
• wspomagania organizacji Dni Otwartych Uniwersytetu,
• promocji stron www Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji na stronie www
szkoły
§ 5.
Obie strony zobowiązują się do:
•
poszukiwania nowych i doskonalenia istniejących form współpracy,
•
corocznych spotkań celem ustalenia okresowego planu działań i
podsumowania współpracy za poprzedni okres.
§ 6.
Szczegółowe zasady współpracy, o których mowa w § 3 i 4 niniejszej umowy strony określać
będą odrębnie.
§ 7.
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 8.
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i rozwiązanie niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
§ 10.
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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