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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte w dniu …........................ r., w Łodzi pomiędzy …........................ (nazwa szkoły), z siedzibą
w …........................ (miejscowość) przy ul. …........................ (adres), reprezentowanym przez
Pana/Panią …........................ (imię i nazwisko dyrektora szkoły
a
Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem …........................ (nazwa wydziału realizującego współpracę),
z siedzibą w Łodzi przy ul…........................ (adres), reprezentowanym przez ………………………
– Dziekana Wydziału …........................ (nazwa wydziału)
a
Uniwersytetem Łódzkim, reprezentowanym przez Jego Magnificencję prof. dr hab. Antoniego
Różalskiego – Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 68,
90-136 Łódź, w dalszej części porozumienia określanych jako Strony.
Preambuła
Strony porozumiały się co do nawiązania współpracy w zakresie działań mających na celu
zaangażowanie ucznia wyznaczonego przez dyrektora szkoły w aktywność o charakterze naukowym,
dostępną na Uniwersytecie Łódzkim w okresie ……………… i zgodnie postanawiają co następuje:
§1
Uniwersytet Łódzki zobowiązuje się do:
1. Wyznaczenia pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Łódzkiego, który przygotuje
propozycję działalności naukowej, w którą uczeń może zostać zaangażowany w określonym
czasie.
2. Uznania za priorytetowe propozycji i sugestii stron dotyczących ścieżki rozwojowej ucznia we
współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.
3. Organizacji indywidualnych, cyklicznych konsultacji osobistych i on-line, seminariów
naukowych dla uczniów oraz umożliwienia udziału w wybranych, prowadzonych w
Uniwersytecie Łódzkim zajęciach i badaniach.
4. Organizacji każdego roku seminarium, na którym uczniowie szkół średnich przedstawiają
w formie referatu wyniki prac zespołu.
5. Umożliwienia uczniom i nauczycielom zaangażowanym w program bezpłatnego korzystania
z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.
§2
Szkoła zobowiązuje się do:
1. Wystawienia potwierdzenia współpracy nawiązanej z Uniwersytetem Łódzkim.
2. Przygotowania sprawozdania z działalności ucznia w ramach współpracy z Uniwersytetem
Łódzkim i dostarczenia go do Uczelni w terminie do końca maja każdego roku.

§3
Przekazanie wiedzy i opracowań przez Uniwersytet Łódzki na rzecz Szkoły jest nieodpłatne.
§4
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§6
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Dyrektor Szkoły

Dziekan Wydziału
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