
 

 

UMOWA 
o współpracy 

 
 

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

 

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

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

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Elżbietę 

Rokosz, prof. UR – zwanym dalej „Uniwersytetem”, 
 

a 
 

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

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

…………………………………………………..……….……,  zwanym w dalszej części umowy „Szkołą”. 

 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad i warunków współpracy między 

Uniwersytetem a Szkołą, w celu popularyzacji kształcenia z zakresu nauk 

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

 

§ 1 

1. Celem umowy jest objęcie patronatem przez Uniwersytet uczniów klasy o rozszerzeniu 

………………………………………, zwanej „klasą akademicką".  

 

2. Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Nauk ………….……………….. 

Kolegium Nauk …………..………………………. Uniwersytetu przeprowadzą w ciągu roku 

szkolnego dodatkowe zajęcia z ……………….……………… dla uczniów klasy akademickiej, 

w wymiarze …… godzin dydaktycznych w roku. 

 

3. Uniwersytet umożliwi uczniom klasy objętej patronatem korzystanie z konsultacji 

naukowych u specjalistów z …………………... 

 

4. Uniwersytet umożliwi udział pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych 

w obozach naukowych, konferencjach i odczytach organizowanych przez Szkołę. 

 

5. Uniwersytet umożliwi udział w zajęciach nauczyciela ze Szkoły. 

  



 

§ 2 

1. Koszty prowadzenia zajęć wymienionych w § 1 pkt 2 oraz koszty obsługi technicznej 

ponosi Szkoła. 

 

2. Zajęcia z przedmiotów wymienionych w § 1 pkt 2 poprowadzi nauczyciel akademicki, 

wskazany przez Dyrektora Instytutu Nauk …..…………….…………, na podstawie umowy 

cywilno-prawnej, zawartej między pracownikiem Uniwersytetu a Szkołą. 

 
3. Obsługę techniczną, o której mowa w pkt. 1, zapewnia pracownik UR wskazany przez 

Dyrektora Instytutu ……………………………….., na podstawie umowy cywilno-prawnej, 

zawartej między pracownikiem a Szkołą.  

 

4. Umowa, o której mowa w pkt 2, określa w szczególności wysokości stawek: za godzinę 

dydaktyczną zajęć (45 min) – nie niższą niż 75 zł brutto, zaś – dla pracownika 

technicznego za obsługę jednych zajęć– 60 zł brutto.  

 

5. Za techniczne przygotowanie umowy odpowiadają koordynatorzy ds. klasy akademickiej, 

wskazani przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.   

 

6. Za realizację projektu odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. Klas Akademickich 

i Uniwersyteckiego Portalu Wiedzy – dr Mateusz Mołoń (mateuszmolon@ur.edu.pl).  

 

§ 3 

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

następne lata, na wniosek Dyrektora Szkoły składany po wykonaniu zajęć w danym 

roku akademickim. 

 

2. Wcześniejsze odstąpienie od umowy przez jedną ze stron jest możliwe tylko na 

podstawie pisemnego wypowiedzenia złożonego na sześć miesięcy przed 

rozpoczęciem kolejnego roku u akademickiego. 

 

§ 4 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 

    

      SZKOŁA              UNIWERSYTET 
 

z upoważnienia 

     Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego  
 

 

 

 

    Dyrektor      Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia  


