
Umowa o wspólpracy partnerskiej 

~ 

zawarta w dniu )~ .. ~J :~g pomiędzy "Stronami". którymi są: 
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytctu Lódzkiego z s iedzibą przy ulicy Banacha 22 

w Lodzi zwany dalej w treści niniejszej umowy .. Wydziałem", reprezentowanym przez 

prof. dr hab. Ryszarda Pawlaka - Dziekana Wydzialu Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu Łódzkiego, 

a Urzędem Statystycznym w Lodzi zwanym dalej "Pracodawcą" , z s iedzibą przy ulicy 

Suwalskiej 29 w Lodzi, reprezen10wanym przez dr Piotra Ryszarda Cmcl ę - Dyrektora 

Urądu Statystycznego w Łodzi. 

Umowa dOlyczy współpracy dydaktycznej oraz naukowej. I stOlą umowy jest poszerzenie 

i uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej Wydzialu na kierunku Matematyka i na kierunku 

Informatyka. 

§ I 

Współpraca w zakresie dydaktyki polegać będzie na: 

l. Skierowaniu przez Wydział do Pracodawcy studentów w celu odbycia praktyk 

zawodowych kierunkowych c iąg łych . Praktyki odbywają się w mies i ącach letnich. ~. od 

czerwca do wrześn i a i trwają dla ka~dego studenta przynajmniej 4 tygodnie. 

2. Posiadaniu przez Pracodawcę prawa do przeprowadzenia dodatkowego l lub 2 spotkali. ze 

studentami o wymiarze l lub 2 godziny lekcyj ne w semestrze. Ilarmonogram spotkali na 

dany semestr zostanie uzgodniony przez obie Strony w pierwszym miesiącu od 

rozpoczęcia semestru. Wydział zobowiązuje się do udostępnien ia sali wykładowej 

w te rminach uzgodnionych w harmonogramie. 

3. Pracodawca zobowiązuje s i ę do: 

• ustalenia - w porozumieniu ze studentem podejmującym praktyk ę - terminu 

odbywania praktyk, zgodnie z regulaminem praktyk. oraz zakresu obowiązków 

studenta; 

• powolaniu zakładowego opiekuna prak tyki: 

• zaznajomienia studenta z zasadam i BHP. zakladowym regulaminem pracy oraz ze 

sposobem wykonywania praktyk na wyznaczonych stanowiskach; 
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• zapewnienia odpowiednich miejsc praktyk, pomieszczcll, narzędzi 

zgodnie z zalożeniami programowymi praktyki: 

malcrial6w 

• nadzoru nad wykonywaniem przez studenta zadar'l wynikających z programu praktyki; 

• wydania zaświadczenia - wp isu do dzienniczka praktyk - o odbyciu praktyki, 

w którym zostaną zawarte informacje o okresie odbywanej praktyki, rodzaju 

wykonywanych czynności oraz ocena/opinia o studenc ie. 

4. Pracodawca zobowiązuje studenta do: 

• przestrzegania ustalonych zasad praktyki, w tym ustalonego czasu odbywania praktyk 

i zakresu obowiązków: 

• przestrzegania regulaminu obowiązującego w zak ładzie pracy oraz ustalonego 

porządku; 

• przestFLcgania przepisów oraz zasad BHP. a także przepisów przeci wpożarowych; 

• ubezpieczenia się przed rozpoczęciem praktyki; 

• wykonywania powierzonych zadaó sumiennie i starannie; 

• zachowania w tajemnicy infonllacji udostępn i onych w czasie odbywania praktyki. 

Wszelkie materiały udostępnione w czasIe odbywania praktyki mogą być 

wykorzystane tylko za zgodą Pracodawcy. 

5. Za okres pobytu studenta na praktyce student nie otrzymuje wynagrodzenia. Pracodawca 

może jednak zawrzeć ze studentem umowę o prace lub umowę zlecenie. 

§2 

Wspólpraca w zakresie naukowym polegać bc;;:dzie na: 

J. Pomocy naukowej i metodologicznej Wydziału w problemach i zagadnieniach z zakresu 

zastosowań statysty~i postawionych przez Pracodawcę. Wydział wyznaczy osobę do 

kontaktów roboczych z Pracodawcą. 

2. Wzajenmym udostępnianiu przez Strony materiałów naukowych w zakres ie 

umożliwiającym rozwiązanie postawionych zadań. 

3. Udostępnianiu przez Pracodawcę danych statystycznych dla studentów piszących prace 

dyplomowe z zakresu statystyki i mające zastosowanie u Pracodawcy. 
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W ramach współpracy Strony zobowiązują s i ę do: 

L Umieszczenia na stronach internetowych logo instytucji partnerskiej z informacją 

o współpracy. 

2. Umoźliwienia ekspozycji logo partnera w postaci banneru lub tab licy rek lamowej 

w widocznym miejscu na terenie Wydziału Matematyki i Informatyki i Urzędu 

Statystycznego, wskazanym przez kierown ika Jednostki , na czas trwania umowy. 

§4 

1. Nin iejsza umowa w żaden sposób me ogran icza Stron w zawIeram u umów z innymi 

podm iotami. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności form y pisemnej. 

3. Umowa została zawarta na czas nieokrcślony. 

4. Umowa może być wypowiedziana przez kazdą ze stron. z co najmniej trzymiesięcznym 

wyprzedzeniem. przy czym rozpocz~te prace magisterskie. dyp lomowe. praktyki 

studenckie i opracowania naukowe muszą być dokończone. 

§5 

I. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właśc i wy dla siedziby Uniwersytetu 

Łódzkiego. 

§6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 
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