
 

Umowa  

o współpracy 

 

Zawarta w dniu ………………………. w Rzeszowie, pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Rzeszowskim – z siedzibą: al. T Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów, NIP 813-32-38-

822, REGON: 691560040, reprezentowanym przez, działającego z upoważnienia Rektora 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia ……………………………., 

przy udziale Dziekana Kolegium Nauk …………………………. – zwanym dalej „Uczelnią” 

 

a 

 

………………………………………………. z siedzibą: ……..………..….……………..……….…..………., 

reprezentowanym przez, działającego z upoważnienia, dyrektora…………........................, 

zwanym w dalszej części umowy „Szkołą”. 

/w przypadku, gdy Szkoła nie posiada osobowości prawnej w komparycji należy podać organ 

prowadzący/ 

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad i warunków współpracy między 

Uczelnią a Szkołą, w celu popularyzacji kształcenia z zakresu nauk …..……………………… 

i rozwijania uzdolnień…………………...uczniów. 

 

§ 1 

Celem umowy jest podjęcie współpracy badawczo-dydaktycznej między społecznością 

akademicką Uczelni/Kolegium Nauk……….…………..………. UR, a społecznością Szkoły.  

 

§ 2 

Porozumienie obejmuje współpracę w zakresie: 

1) organizowania spotkań z uczniami Szkoły – w murach Szkoły bądź Uczelni, 

2) umożliwienia uczestnictwa nauczycieli lub uczniów Szkoły w bezpłatnych konferencjach 

naukowych, wykładach otwartych, seminariach, prelekcjach organizowanych na 

Uczelni, 

3) rozwijania, pod patronatem Uniwersytetu Rzeszowskiego, uzdolnień uczniów klasy 

.......................................... i przeprowadzanie przez pracowników UR (w murach Szkoły 

bądź Uczelni) zajęć z zakresu…………….………………., w formie: wykładów, warsztatów 

oraz innych form adekwatnych do tematyki zajęć, w terminach uzgodnionych przez 

obydwie strony, 

4) umożliwienia uczniom Szkoły współpracy ze studentami i członkami studenckich kół 

naukowych, 

5) konsultacji i obustronnej pomocy nauczycieli w opracowaniu treści programowych oraz 

podejmowania wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych,  



6) wspólnej realizacji projektów i prac naukowo-badawczych, w tym przeprowadzania, 

przez pracowników Uczelni podczas zajęć lekcyjnych w Szkole, badań służących celom 

naukowym, 

7) umożliwienia odbywania w Szkole zajęć hospitacyjnych i praktyk pedagogicznych 

…………………….. (liczba studentów) studentom Uczelni / uczestnikom studiów 

podyplomowych realizowanych przez Uczelnię, 

8) promowania Uczelni wśród społeczności Szkoły, w szczególności poprzez 

rozpowszechnianie jej oferty edukacyjnej oraz indywidulane spotkania przedstawicieli 

Uczelni z uczniami, 

9) umożliwienia uczniom Szkoły konsultacji indywidualnych i grupowych z doradcą 
zawodowym, ukierunkowanych na diagnozę predyspozycji zawodowych oraz 
wybór dalszej ścieżki kształcenia, 

10) propagowania wśród nauczycieli oferty studiów podyplomowych w zakresie 

dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

 

§ 3 

Współpraca w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 3, może dotyczyć objęcia patronatem 

przez Uczelnię uczniów wskazanej klasy, zwanej „klasą akademicką”, na zasadach 

określonych odrębną umową.  

 

§ 4 

1. Niniejsze porozumienie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych.  

2. Przedsięwzięcia, w szczególności te, które będą wymagały podjęcia zobowiązań 

finansowych, będą każdorazowo realizowane na podstawie odrębnych umów, określających 

szczegółowe warunki współpracy w ramach konkretnych działań.  

 

§ 5 

Uczelnia wyraża zgodę na zawieranie – w przygotowywanych przez Szkołę informacjach, 

materiałach promocyjnych i reklamowych, w tym na stronie internetowej placówki, 

związanych ze współpracą realizowaną na podstawie niniejszej umowy – loga UR, zgodnego 

z Księgą identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

§ 6 

Osobami, odpowiadającymi za koordynację działań wynikających z niniejszej umowy są:  

1. Ze strony Szkoły: ………………………………e-mail: ………………………tel. …………….………………, 

2. Ze strony Uniwersytetu: ………………………………e-mail: ………………tel. …………………..……….   

 

§ 7 

1. Umowa jest zawarta na okres: ……….……………………. z możliwością przedłużenia na 

następne lata, na wniosek jednej ze stron.  

2. Wcześniejsze rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest możliwe tylko na podstawie 

pisemnego wypowiedzenia, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  



§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

            SZKOŁA                UNIWERSYTET 

 

            Dyrektor        Dziekan  

Kolegium Nauk ………………… 

 

 

 

 

z upoważnienia 

     Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego  

       

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia 

 


