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Umowa partnerstwa strategicznego
podpisana w dniu

5': AI? ....1..Q!I~.roku w Bydgoszczy

pomiędzy

Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy reprezentowaną przez:
Kanclerza Wyższej Szkoły Gospodarki: mgr Filipa Sikorę
oraz Dziekana Wydziału Studiów Stosowanych pro f. Dr Marzenę Sobczak Michałowską
a
Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy, partnerem strategicznym
reprezentowanym przez
Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
Panią Wiolettę Zwarę
zwanymi dalej Stronami.
§ l. Cel współpracy
W trosce o zrównoważony
partnerstwa strategicznego

rozwój instytucji będących Stronami niniejszej umowy

oraz mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie

na wysokiej

jakości kształcenie praktyczne oraz wysokiej jakości informacje statystyczne, Wyższa Szkoła
Gospodarki oraz Urząd Statystyczny w Bydgoszczy wyrażają wolę współpracy polegającej
na wzajemnym

transferze

wiedzy i doświadczeń.

Wszelkie

działania podjęte na mocy

niniejszej umowy będą służyć realizacji idei partnerstwa regionalnego opartego na zasadach
wzajemnych korzyści.
§ 2. Ramowy zakres współpracy
1. Wzajemne wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy realizacji projektów naukowo
- badawczych i analitycznych oraz opracowywaniu ich wyników.
2. Współpraca w zakresie edukacji statystycznej, w tym promującej zasoby informacyjne
statystyki

publicznej

oraz

doskonalenia

zawodowego

w

ramach

studiów

podyplomowych, licencjackich, magisterskich oraz szkoleń i warsztatów.
3. Przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy (staże, praktyki).
4. Wspieranie studentów w procesie dyplomowania, także poprzez możliwość realizacji
prac dyplomowych na zlecenie partnera strategicznego.
5. Organizowanie wspólnych konferencji, seminariów naukowych.
6. Współpraca

w zakresie merytorycznego

i technicznego

przygotowania

publikacji oraz innych materiałów o charakterze naukowo - dydaktycznym.
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7. Tworzenie

nowoczesnych

form

oferty

edukacyjnej

w

szczególności

studiów

podyplomowych oraz profilowanych szkoleń.
8. Innych działań, w których następuje transfer wiedzy lub technologii.
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Niniejsza
działania

umowa

nie pociąga

dotyczące

realizacji

za sobą skutków

formalno-prawnych.

Wszystkie

zadań

umowy,

dotyczące

w ramach

zwłaszcza

wykorzystania nazwy i logo oraz zawierające zobowiązania finansowe, podejmowane
będą na zasadach określonych każdorazowo w odrębnej umowie.
2. Warunki współpracy opierać się będą na powszechnie

obowiązujących

przepisach

prawa.
3. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących

egzemplarzach,

po jednym dla

każdej ze Stron.
4. Umowę partnerstwa strategicznego zgodnie przyjęto i podpisano.
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Dziekan pro! Dr Marzena Sobczak Michałowska

