
Załącznik 1. 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

Zawarte w dniu …………………… roku, pomiędzy Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą 

Wyższą ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, zwaną dalej „Uczelnią” reprezentowaną przez  

……………………………………….,   
a   

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zakładem Pracy”, reprezentowanym przez 

………………………………………………………………………………………………… 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, zostało zawarte porozumienie o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Strony Porozumienia wyrażają wolę współpracy w przeświadczeniu, że współpraca ta 

przyczyni się do podnoszenia poziomu kształcenia studentów, a w szczególności 

umożliwi studentom dostęp do aktualnej wiedzy praktycznej i przygotuje ich do przyszłej 

pracy zawodowej. 

2. Uczelnia oświadcza, że spełnia warunki prowadzenia studiów wynikające z przepisów 

prawa, w tym wynikające ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dąży do podnoszenia 

jakości kształcenia na wszystkich etapach procesu dydaktycznego oraz weryfikuje efekty 

uczenia się studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.   

3. Zakład Pracy oświadcza, że podejmie współpracę z Uczelnią przy tworzeniu oferty 

programowej i prowadzeniu studiów oraz weryfikowaniu i ocenie posiadanych 

umiejętności  

i kompetencji absolwentów Uczelni, a w szczególności zapewni studentom możliwość 

odbywania praktyk zawodowych kierunkowych, dyplomowych i/lub wyjazdów 

studyjnych przewidzianych w programie kształcenia.  

4. Strony oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby wzajemna współpraca owocowała 

tworzeniem nowoczesnych programów studiów, uwzględniających wzorce 

międzynarodowe, wyniki monitorowania kariery zawodowej absolwentów oraz wyniki 

przeprowadzonej analizy zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku 

pracy. 
§ 2 

Zakres współpracy Stron zakłada następujące działania: 

1) wdrażanie nowoczesnych programów studiów, dostosowanych do międzynarodowych 

standardów i potrzeb rynku pracy; 

2) wymianę myśli i doświadczeń w zakresie nauki i praktyki; 

3) współpracę kadry naukowo-dydaktycznej, studentów i pracowników Zakładu Pracy, 

wspólne prowadzenie badań naukowych, projektów;  

4) zawieranie indywidualnych umów w sprawie praktyk zawodowych kierunkowych i 

dyplomowych studentów; 

5) organizację wyjazdów studyjnych; 

6) wspieranie samokształcenia, rozwoju i doskonalenia zawodowego studentów; 

7) oferowanie studentom, nauczycielom akademickim i pracownikom Zakładu Pracy 

bezpłatnego dostępu do bazy wiedzy, a w szczególności analiz, opinii, wyników badań, 

komentarzy, opracowań naukowych, publikacji i cyfrowych baz danych.  
§ 3 

Wzajemna pomoc w zakresie wynikającym z §2 jest bezpłatna. Strony mogą podjąć 

współpracę  

w innej wzajemnie uzgodnionej formie z uwzględnieniem wynagrodzenia. 

§ 4 

Strony zobowiązują się: 



1) prowadzić współpracę w dziedzinach wspólnie określonych oraz realizować programy  

i przedsięwzięcia z uwzględnieniem wzajemnych interesów;  

2) prowadzić wymianę informacji o swoich działaniach, informować się wzajemnie  

o zamierzonych przedsięwzięciach, mających publiczny charakter, które są zgodne  

z zainteresowaniem Stron; 

3) uczestniczyć w zorganizowanych wspólnie przedsięwzięciach i akcjach oraz inicjować 

działania, które przyniosą stronom wzajemne korzyści; 

4) propagować programy kształcenia, wzajemne osiągnięcia i wspólne przedsięwzięcia.  
§ 5 

Strony na własnych stronach internetowych będą umieszczały informacje o kierunkach 

współpracy, a w szczególności o aktualnie prowadzonych pracach naukowo – badawczych  

i ich rezultatach oraz o organizowanych seminariach, konferencjach i szkoleniach.  
§ 6 

Strony będą szanowały wzajemne odrębności i budowały swoje stosunki na bazie równości, 

uczciwego partnerstwa i ochrony wzajemnych interesów oraz dołożą wszelkich starań aby  

przestrzegać zasad ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.  
§ 7 

Osobami koordynującymi współpracę w ramach Porozumienia będą: 

1) ze strony Uczelni: ……………………………………………………………………………………  

Tel: …………………………………………………………………………………………. 

e-mail:………………………………………………………………………………………. 
  

2) ze strony Zakładu pracy: …………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………...…………. 

e-mail: .................................................................................................................................... 
§ 8 

O zmianie osób wyznaczonych do stałych kontaktów bądź ich adresów i numerów telefonów, 

Strony będą się niezwłocznie informowały w formie pisemnej na adresy podane w § 7.  
§ 9 

1. Strony mogą rozwiązać Porozumienie w dowolnym czasie poprzez zgodne oświadczenie 

woli złożone przez wszystkie Strony.  

2. Strona może wypowiedzieć Porozumienie z zastosowaniem miesięcznego terminu 

wypowiedzenia poprzez pisemne oświadczenie przesłane listem poleconym na adres 

siedziby pozostałej Strony Porozumienia. 
§ 10 

Ewentualne spory na tle realizacji Porozumienia będą rozstrzygane na drodze polubownej.  
 

§ 11 

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

  

 

……………………………….……..             ……………..……………
        (pieczęć Uczelni)                 (pieczęć Zakładu Pracy) 

 

 

 

….................…………………..…               …..……………………………….                         
                            (podpis Rektora )               (podpis Prezesa/Dyrektora) 
 


