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Porozumienie

zawarte w Toruniu w dniu 29 listopada 2016 r.

pomiędzy:
Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 13a, zwanym dalej "Wydziałem",
reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych Zarządzania
- dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK.

a
Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3,
85-066 Bydgoszcz, zwanym dalej "Urzędem", reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu
- Wiolettę Zwarę.

§ 1
Przedmiot mruejszego 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:
a) identyfikowaniu efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności

i kompetencji społecznych pożądanych od absolwentów na rynku pracy,
b) opiniowaniu efektów kształcenia i programów studiów,
c) opiniowaniu perspektyw rozwoju studiów,
d) konsultowaniu projektów dostosowywania kształcenia na studiach

do zmieniających się potrzeb rynku pracy;
4) współpracy, w miarę możliwości, w organizacji realizacji studenckich praktyk

zawodowych;



5) wzajemne wsparcie i współpracę merytoryczną, organizacyjną i techniczną przy
realizacji projektów naukowo-badawczych i analitycznych oraz opracowywaniu ich
wyników,

6) udzielania wsparcia dla inicjatyw zastosowania i popularyzowania w otoczeniu
społeczno-gospodarczym osiągnięć Wydziału oraz Urzędu, w szczególności osiągnięć
naukowych.

§ 3
Strony wyrażają zgodę na zamieszczenie logo (aktywnego linka) na stronach internetowych
oraz informacji o podjętej współpracy w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

§4
1. Strony realizują postanowienia Porozumienia bez wzajemnych obciążeń finansowych.
2. Wszelkie działania dotyczące realizacji zadań w ramach niniejszego Porozumienia,

zawierające zobowiązania finansowe, podejmowane będą na zasadach określonych
każdorazowo w odrębnej umowie.

3. Współpraca opierać się będą na powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 5
Koordynatorami współpracy będącej przedmiotem niniejszego Porozumienia są:

l) Ze strony Wydziału:

(tytuł/stopien naukowy, imię i nazwisko)

2) Ze strony Urzędu:
Kierownik Wydziału Organizacji, Katarzyna Klamrowska

(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.
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