
UNIWERSYTET
MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU
Wydział Humanistyczny

URZĄD STATYSTYCZNY

W BYDGOSZCZY

Porozumienie
zawarte w ../.~~!!.U1 w dniu Jf.?Q.:r/J,tJrt.6. r.

(miejsce zawarcia umowy) (data zawarcia umowy)

pomiędzy:
Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z siedzibą
w Toruniu, ul. Gagarina 11, zwanym dalej "Wydziałem", reprezentowanym przez Dziekana
Wydziału Humanistycznego - dr hab. Zbigniewa Nerczuka, prof. UMK,
a
Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3,
85-066 Bydgoszcz, zwanym dalej .Jnteresariuszem'', reprezentowanym przez Dyrektora
Urzędu - Wiolettę Zwarę.

§ 1

Przedmiot mniejszego Porozumienia wprowadza w życie postanowienia Porozumienia
o współpracy zawartego w dniu 26 stycznia 2011 r. w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem
Mikołaja Kopernika a Głównym Urzędem Statystycznym i Urzędem Statystycznym
w Bydgoszczy.

§2
Mając na względzie wysoką jakość kształcenia odpowiadającego potrzebom otoczenia
społeczno-gospodarczego Strony deklarują chęć:

1. współpracy w zakresie formowania i realizacji strategii Wydziału,
2. współpracy w zakresie zapewniania jakości kształcenia i budowy kultury jakości,
3. współpracy w zakresie doskonalenia procesu kształcenia na studiach prowadzonych

przez Wydział, w tym zwłaszcza w:
1) identyfikowaniu efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności

i kompetencji społecznych pożądanych od absolwentów na rynku pracy,
2) opiniowaniu efektów kształcenia i programów studiów,
3) opiniowaniu perspektyw rozwoju studiów,
4) konsultowaniu projektów dostosowywania kształcenia na studiach do

zmieniających się potrzeb rynku pracy.
4. współpracy, w miarę możliwości, w organizacji realizacji studenckich praktyk

zawodowych,



5. udzielania wsparcia dla inicjatyw zastosowania i popularyzowania w otoczeniu
społeczno-gospodarczym osiągnięć naukowych środowiska akademickiego Wydziału.

§ 3

Strony wyrażają zgodę na zamieszczenie logo (aktywnego linka) na stronach internetowych
oraz informacji o podjętej współpracy w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

§4
Strony realizują postanowienia Porozumienia bez wzajemnych obciążeń finansowych.

§ 5
Koordynatorami współpracy będącej przedmiotem niniejszego Porozumienia są:

1. Ze strony Wydziału:
dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK

(ty tul/stopień naukowy, imię inazwisko)

(pełniona funkcja/stanowisko, imię i nazwisko)

§ 6
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Prodziekan
Wydziału Humani~cznego

(podpis osoby reprezentujqcej Wydział)

DYReKT~ URZĘDU

.............. llJ., ~ .
Wioletta Zwara

(podpis osoby reprezentujqcej Jnteresariusza)


