
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Poznaniu, w dniu .................................................., pomiędzy:

.................................................. z siedzibą ..................................................

reprezentowanym przez

Dyrektora – ..................................................

zwanym dalej Szkołą

a

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z siedzibą przy ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

reprezentowanym przez

Prorektor ds. studenckich i kształcenia – prof. dr hab. Joannę Wójcik,
przy kontrasygnacie Kwestor – mgr Agnieszki Palacz zwanym dalej UAM

§ 1 
1. Przedmiotem  niniejszego  Porozumienia  jest  określenie  zasad  współpracy

pomiędzy UAM – Wydziałem Fizyki (dalej jako Wydział) a Szkołą.
2. Celem współpracy jest umożliwienie uczniom Szkoły pogłębiania zainteresowań

w  obszarze  nauk  ścisłych  oraz  propagowanie  oferty  badawczo-dydaktycznej
Wydziału i UAM. 

§ 2 
1. W  ramach  współpracy  objętej  niniejszym  Porozumieniem  Wydział  zapewni

uczniom Szkoły w szczególności: 
a) możliwość  korzystania  z  oferty  badawczo-dydaktycznej,  w  tym  również

z  pracowni,  laboratoriów,  sprzętu  naukowego,  księgozbioru  lub
elektronicznych materiałów dydaktycznych; 

b) kontakt z kadrą badawczo-dydaktyczną, doktorantami i studentami;
c) możliwość  uczestnictwa  w  organizowanych  zajęciach  otwartych  (w  tym

wykładach,  seminariach,  warsztatach),  w  tym  również  zajęciach
prowadzonych zdalnie;

d) pomoc i opiekę merytoryczną ze strony pracowników i doktorantów Wydziału
w aktywnościach edukacyjnych organizowanych przez Szkołę;

e) możliwość  uczestniczenia  w  pracach  badawczych  wykonywanych  na
Wydziale; 

f) zindywidualizowane  wsparcie  merytoryczne  w  przypadku  uczniów
o wyróżniających się osiągnięciach. 

2. Sposób  realizacji  współpracy  ze  strony  Wydziału  określa  program współpracy
opracowany  przez  Dziekana  Wydziału  i  zatwierdzony  przez  Prorektora  ds.
studenckich  i  kształcenia.  Program  współpracy,  o  którym  mowa  w  zdaniu
pierwszym stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia. 
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3. Szczegółowy  harmonogram  realizacji  współpracy  będzie  ustalany  na  bieżąco
przez przedstawicieli Szkoły oraz Wydziału. 

4. Program współpracy może być realizowany z wybraną grupą uczniów, określoną
klasą lub wszystkimi uczniami Szkoły, w zależności od warunków organizacyjnych
i kadrowych określonych przez Wydział. 

§ 3
1. Szkoła zobowiązuje się do: 

a) umożliwienia  uczniom  uczestnictwa  w  organizowanych  przez  Wydział
zajęciach  otwartych,  działaniach  upowszechniających  wiedzę  (np.  Noc
Naukowców) oraz w Festiwalu Nauki i Sztuki;

b) wsparcia (w zakresie organizacyjnym i technicznym) pracowników Wydziału
w  prowadzeniu  zajęć  dydaktycznych  na  poziomie  akademickim,  zgodnie
z zasadami obowiązującymi na UAM;

c) pomocy  w  organizacji  i  przeprowadzeniu  studenckich  praktyk
pedagogicznych, zgodnie z zasadami obowiązującymi na UAM;

d) umożliwienia  pracownikom  Wydziału  prezentowania  uczniom  Szkoły  oferty
dydaktycznej Wydziału;

e) kreowania pozytywnego wizerunku Wydziału i  UAM w Szkole oraz poza jej
terenem;

f) ponoszenia kosztów dojazdów pracowników i doktorantów Wydziału do Szkoły
w celu realizacji współpracy w ramach niniejszego Porozumienia.

2. Szkoła jest uprawniona do: 
a) umieszczania  w  materiałach  informacyjnych,  na  stronach  internetowych

i  oficjalnych profilach w mediach społecznościowych informacji  o zasadach
współpracy z Wydziałem; 

b) posługiwania się określeniem „klasa patronacka Wydziału Fizyki UAM”, gdy
współpraca dotycząca tej klasy obejmuje: 

 realizację i ewaluację specjalnego programu wsparcia dydaktycznego
dla  uczniów  klasy,  opracowanego  wspólnie  przez  pracowników
Wydziału i Szkoły w odniesieniu do całego cyklu kształcenia; 

 regularną  współpracę  między  pracownikami  Wydziału  i  Szkoły
w  zakresie  opracowywania  i  udostępniania  uczniom  materiałów
dydaktycznych  umożliwiających  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności
wykraczających  poza  podstawę  programową  przewidzianą  dla
wybranych przedmiotów szkolnych;

 niejednokrotną  realizację  projektów  o  charakterze  dydaktycznym,
w którym biorą udział uczniowie tej klasy. 

§ 4 
Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszego Porozumienia są: 

a) ze strony Wydziału – ……………………………; 
b) ze  strony  Szkoły  –  ……………………..….,  …………………………, adres  e-

mail: ............................... 

§ 5
1. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, do dnia 30 czerwca

2023 roku. 
2. Każda  ze  Stron  może  rozwiązać  niniejsze  Porozumienie  z  zachowaniem

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
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§ 6 
Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. 

§ 7
Do spraw nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego. 

§ 8 
Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 9 
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej ze Stron. 

Podpisy Stron:

UAM: Szkoła:

_____________________ _____________________
Prorektor ds. studenckich i kształcenia Dyrektor

_____________________
Dziekan Wydziału Fizyki

_____________________
Kwestor
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