
POROZUMIENIE

Zawarte w dniu ……………………………… w Krakowie między:

………………………………………………… (imię i nazwisko), adres ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………, 

NIP ………………………………………….., REGON …………………………………………..,

reprezentowanym przez ……………………………………., zwanym dalej……………………,

a

Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z siedzibą  
w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, 
NIP 675-02-00-195, REGON 000001376, 
reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Politologii zwanym dalej „Uniwersytetem”,  
a stronami zwanymi dalej łącznie jako „Strony” lub indywidualnie jako „Strona”.

§1
Strony porozumienia wyrażają wolę współpracy w zakresie oceny efektów kształcenia  
w programach studiów oraz praktyk zawodowych dla studentów Instytutu Politologii 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

§2
Dla realizacji celu wyrażonego w § 1 Strony deklarują:
1. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie: doskonalenia procesu kształcenia,                
w tym organizacji praktyk zawodowych dla studentów na kierunku Prawo
2. Wspieranie tego rodzaju przedsięwzięć realizowanych przez każdą ze Stron    
samodzielnie
3. Udział przedstawiciela ............................... w charakterze doradcy merytorycznego  
    w przygotowaniu projektów nowych kierunków studiów, a także opiniowanie kierunków,     
które obecnie prowadzone są w jednostce.



§3
Konkretne projekty współpracy będą realizowane na podstawie każdorazowo zawieranych 
umów szczegółowych, w których określone zostaną warunki współpracy, w tym 
zobowiązania każdej ze Stron i sposoby finansowania.

§4
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron z zachowaniem
    miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Rozwiązanie porozumienia może nastąpić w związku z wystąpieniem niezależnych od
    stron okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zawartych postanowień.
4. Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony będą się starały rozwiązywać         
polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod
     rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Strony wnoszącej powództwo.
5. Porozumienie nie tworzy pomiędzy Stronami żadnych zobowiązań majątkowych lub
    finansowych

§5
Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu do porozumienia pod rygorem nieważności

§6
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.

………………………………………..
        Uniwersytet Pedagogiczny
      im. Komisji Edukacji Narodowej  
                    w Krakowie


