
POROZUMIENIE 0 WSPOLPRACY

zawarte w dniu 211utego 2013 r. w Legnicy pomiydzy:
Zespolem Szk61Ekonomicznych im. Stefana Zeromskiego w Legnicy, zwanym dalej "Szkoh( z
siedzibq w Legnicy, ul. Plac Slowiailski 5, reprezentowanym przez:
Dyrektora Szkoly - mgr Malgorzaty Boczon
a
Wydzialem Ekonomii, Zarzqdzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, zwa-
nym dalej "Uniwersytetem" z siedzibq w leleniej G6rze, ul. Nowowiejska 3, reprezentowanym
przez:
Dziekana Wydzialu - prof. dra hab. Marka Walesiaka.
Wlasciwym wykonawcq ze strony Uniwersytetu jest Katedra Marketingu i Zarzqdzania Gospodarkq
Turystycznq.

§ 1
Strony porozumienia, dzialajqc na podstawie przyslugujqcych im uprawnien, wyrazajq zgodnq woly
podjycia wsp61pracy majqcej na celu:

1. Zaciesnienie wzajemnych kontakt6w i podejmowanie wsp6lnych przedsiywziyc organizacyj-
nych i merytorycznych promujqcych dokonania stron porozumienia.

2. Podejmowanie wsp6lnych przedsiywziyc edukacyjno-wychowawczych skierowanych do
mlodziezy, z udzialem uczni6w i nauczycieli.

3. Ksztaltowanie i popularyzacja pozytywnego wizerunku srodowiska akademickiego i spolecz-
nosci uczniowskiej.

§2
Wsp6lne dzialania dotyczyc bydq nastttpujqcych obszar6w i przedsiywziyc:

1. W obszarze dzialaii promocyjnych:
a} Umieszczanie na stronach internetowych Uniwersytetu i Szkoly oraz w materialach pro-

mocyjnych informacji 0 zakresie wsp61pracy i podejmowanych wsp6lnych inicjatywach,
b} Promowanie Uniwersytetu wsr6d uczni6w poprzez m.in. rozpowszechnianie oferty eduka-

cyjnej Uniwersytetu, organizowanie spotkan dotyczqcych zasad rekrutacji na studia,
c} Propagowanie wsr6d nauczycieli oferty studi6w trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz

studi6w podyplomowych w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycie-
Ii,

d) Uczestniczenie reprezentant6w Szkoly i Uniwersytetu w imprezach okolicznosciowych,
jubileuszowych, imprezach studenckich itp.

2. W obszarze dzialan edukacyjnych:
a) Prowadzenie konsultacji merytorycznych w zakresie doskonalenia nowych program6w z

przedmiot6w ekonomicznych,
b) Doskonalenie kompetencji nauczycieli przedmiot6w ekonomicznych (zawodowych) po-

przez umoZliwienie nauczycielom Szkoly uczestniczenie w organizowanych przez Uni-
wersytet programach i projektach edukacyjno-szkoleniowych,

c) Uczestnictwo uczni6w w wybranych wykladach specjalnosciowych, wykladach otwartych
prowadzonych przez wykladowc6w Uniwersytetu (w salach Uniwersytetu bqdi goscinnie
w Szkole),

d) Zapewnienie uczniom i nauczycielom Szkoly swobodnego, nieodplatnego dostypu do
ksiygozbioru Biblioteki Uniwersytetu poprzez korzystanie z zasob6w czytelni bl:!di z uslug
wypozyczalni.



3. W obszarze indywidualnej sciezki rozwoju naukowego:
a) Uniwersytet, zgodnie z Uczelnianym Regulaminem Studi6w zapewni, w kazdym roku

akademickim pocz'!-wszy od roku akademickiego 2013/2014, dw6m wybitnie uzdolnionym
uczniom (wskazanych przez Dyrektora Szkoly) udzial w zajyciach na Uniwersytecie na
kierunku Turystyka. Plan zajyc dla ucznia ustala Dziekan, uwzglydniaj,!-c propozycjy
ucznia, zaopiniowan,! przez nauczyciela wskazanego przez Dyrektora Szkoly. Uczen zali-
cza zajycia na zasadach obowi,!-zuj,!-cychstudenta. Jesli w ci,!-gu5 lat podejmie studia na
Wydziale Ekonomii, Zarz,!-dzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu
zaliczone zajycia bydq traktowane jak zaliczone w trakcie studi6w,

b) Uniwersytet zaoferuje dla najlepszego ucznia (ewentualnie dla laureata olimpiady "tury-
stycznej") w roku szkolnym wyjazd na wakacyjnq, zagranicznq praktyky studenckq na
og61nych zasadach obowiqzujqcych student6w,

c) Uniwersytet zaoferuje dla najlepszego ucznia (ewentualnie dla laureata olimpiady "tury-
stycznej") w roku szkolnym udzial w Kursie Pilot6w organizowanym przez Katedry Mar-
ketingu i Zarzqdzania Gospodarkq Turystycznq na og61nych zasadach obowiqzujqcych
student6w.

4. W obszarze dzialan sportowo-rekreacyjnych:
a) Udzial uczni6w w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Kolo Naukowe Tury-

styki dzialajqce przy Katedrze Marketingu i Zarzqdzania Gospodarkq Turystycznq,
b) Udzial uczni6w w wyjazdach studyjnych (targi turystyczne, wycieczki tematyczne) na

og61nych zasadach obowi,!-zujqcych student6w.

§ 3
Niniejsze porozumienie nie pociqga za sobq jakichkolwiek zobowiqzan finansowych dla zadnej ze
stron.

§4
1. Porozumienie zostalo zawarte w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla kazdej

ze Stron i wchodzi w zycie z dniem podpisania.
2. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreslony.
3. Za zgodq umawiajqcych siy Stron porozumienie moze byc uzupelnione i rozszerzone.
4. Kazda ze Stron rna mozliwosc rozwiqzania niniejszego porozumienia w kazdej czysci z zacho-

waniem jednomiesiycznego okresu wypowiedzenia.
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