
POROZUMIENIE

O WSPÓLPRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ

zawarte dnia 18 czerwca 2007 roku w Katowicach

pomiedzy Glównym Instytutem Górnictwa w Katowicach reprezentowanym przez

Naczelnego Dyrektora Prof. Dr hab. inz. Józefa Dubinskiego
a

Wyzsza Szkola Zarzadzania Ochrona Pracy w Katowicach reprezentowana przez Rektora

Prof.dr hab. Kazimierza Lebeckiego.

§1

1. Glówny Instytut Górnictwa w Katowicach (GIG) oraz Wyzsza Szkola Zarzadzania Ochrona
Pracy w Katowicach (WSZOP), uznajac korzysci w zakresie edukacji studentów, prowadzenia
wspólnych projektów badawczych i rozszerzaniu dialogu pomiedzy naszymi instytucjami w celu
dalszego poglebiania kontaktów postanawiaja podpisac niniejsze "Porozumienie".

2. Dziedzinywspólpracy,bedace przedmiotemwspólnychuzgodnien,bedaobejmowalydowolny
program zaproponowany przez jedna ze Stron, który bedzie uznany za pozadany i wykonalny
przez obie Strony i który przyczyni sie do popierania i rozwoju wspólpracy pomiedzy obydwoma
instytucjami.

3. Strony niniejszego "Porozumienia" podejma kroki, by wspierac inicjatywy obejmujace wspólne
formy wspólpracy wyszczególnione ponizej.

§2

FORMY WSPÓLPRACY

1) Wspólne projekty badawcze,
2) Wlaczanie studentów do prac badawczych w ramach realizowanych prac dyplomowych,
3) Uzgadnianie tematów prac inzynierskich,
4) Doskonalenie przez studentów i mlodszych pracowników naukowych, jezyków obcych

w zakresie terminologii technicznej,
5) Staze mlodszych pracowników naukowych i praktyki studenckie ze szczególnym

uwzglednieniem przygotowania absolwentów do wejscia na rynek pracy,
6) Wzajemne prezentowanie i propagowanie osiagniec poprzez organizacje wspólnych

konferencji naukowych, seminariów i warsztatów i wspólne publikacje.
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§3

ZAKRES WSPÓLRACY

1. Strony postanawiaja, ze projekty badawcze realizowane beda z dyscypliny inzynieria srodowiska
ze szczególnym uwzglednieniem zagadnien bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Zakres planowanej wspólpracy nie jest ograniczony. Kazdy inny, nowo podjety i zatwierdzony
wspólnie projekt moze byc dolaczony do tej umowy.

3. Strony beda wspólpracowac w zakresie kreowania tematów prac dyplomowych w taki sposób, aby
projekty spelnialy wymagania nowoczesnych rozwiazan inzynierskich w danej dziedzinie
dyplomowania.

4. WSZOP bedzie odpowiedzialna za wyznaczenie studentów bioracych udzial w badaniach
naukowych upewniajac sie, ze ich umiejetnosci sa na wystarczajacym poziomie i ze beda oni
w stanie z powodzeniem zrealizowac program badawczy.

5. Strony beda propagowac i rozwijac znajomosc jezyków obcych u studentów oraz mlodszych
pracowników poprzez wspólnie organizowane seminaria jezykowe z uwzglednieniem jezyka
technicznego (specjalistycznego).

§4

STAZE I PRAKTYKI STUDENKIE, WYKLADY GOSCINNE

1. Praktyki zawodowe studentów oraz staze pracowników naukowych moga miec mIeJsce na
podstawie umów.

2. Liczba studentów uczestniczacych w praktykach kazdorazowo bedzie przedmiotem wspólnych
ustalen.

3. Strony "Porozumienia" beda zachecac swoich pracowników naukowych do zaciesniania
wspólpracy poprzez wyglaszanie goscinnych wykladów.

§5

FINANSOWANIE WSPÓLPRACY

1. Strony "Porozumienia" zrobia wszystko by wesprzec rozwój owocnej wspólpracy. Przedmiot
i zakres wspólpracy beda zalezaly od udzialu srodków finansowych kazdej ze stron
"Porozumienia" .

2. Strony "Porozumienia" beda zabiegaly w instytucjach krajowych i miedzynarodowych o srodki
finansowe na prowadzenie wspólnych badan, które beda sprzyjac rozwojowi wspólpracy.
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§6

POSTANOWIENIA KONCOWE

l. Niniejsze "Porozumienie" wchodzi w zycie z dniem jego podpisania i bedzie obowiazywalo przez
czas nieokreslony.

2. Rozwiazanie "Porozumienia" moze byc dokonane przez kazda ze Stron z szesciomiesiecznym
wypowiedzeniem przedstawionym na pismie.

3. Kazda ze Stron "Porozumienia" wyznaczy osobe odpowiedzialna za negocjacje i wdrozenie
dzialan ustalonych przez Strony.

4. Jakiekolwiek zmiany w postanowieniach "Porozumienia" moga byc dokonane w fonnie
pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

5. Niniejsze ,,Porozumienie" zostaje podpisane w czterech oryginalnych egzemplarzach,
odpowiednio po dwa dla kazdej ze Stron.

(WSZOP) JIfOT.arhab(W!ózef Dubinski


