Załącznik do uchwały Senatu nr 52/2018
z dnia 24 maja 2018 r.
Umowa Patronacka
Zawarta w dniu …………………….. , pomiędzy:
Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959
Rzeszów, reprezentowaną przez prof. dr. hab. inż. Tadeusza Markowskiego – rektora, zwaną
dalej „Politechniką”
a
Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6,
37-700 Przemyśl, reprezentowaną przez dr. Pawła Treflera – rektora, zwaną dalej „PWSW”
na podstawie uchwał senatów obu uczelni.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy w ramach objęcia przez
Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza patronatu nad Państwową Wyższą
Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

1.
2.
3.
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§2
Politechnika realizując misję naukowo-dydaktyczną, przy pełnym poszanowaniu
odrębności obu Uczelni, obejmuje patronat nad PWSW.
PWSW przyjmuje patronat Politechniki i zobowiązuje się do współdziałania z nią jako
partnerem naukowo-dydaktycznym.
Strony wspólnie i jednomyślnie wyrażają wolę wzajemnej współpracy w zakresie
naukowo-dydaktycznym.
Politechnika oraz PWSW wyrażają wolę zawarcia niniejszej Umowy patronackiej
i zamiar rozwoju współpracy w zakresie realizowanej działalności, przy zachowaniu
autonomii Uczelni.

§3
W ramach umowy strony porozumienia deklarują:
1. Współpracę naukowo-dydaktyczną;
2. Konsultowanie efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów
i specjalnościach;
3. Współpracę w zakresie jakości kształcenia, w szczególności wzajemną pomoc
w przygotowaniu nowych lub modernizacji dotychczasowych programów kształcenia na
kierunkach prowadzonych przez PWSW;
4. Wzajemne udostępnianie, w miarę posiadanych możliwości, bazy laboratoryjnej na
podstawie odrębnych porozumień;
5. Wzajemne wsparcie, w miarę możliwości, merytoryczne i kadrowe w działaniach na rzecz
badań i rozwoju, dotyczących innowacyjności i przedsiębiorczości;
6. Współpraca przy redagowaniu czasopism naukowych wydawanych w obu uczelniach;
7. Wzajemne wspieranie się w procesie rekrutacji obejmującej promocję kierunków
prowadzonych przez obydwie uczelnie w kraju i za granicą, a także inicjowanie,
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organizowanie i rozwijanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi, w szczególności
z tzw. „krajów wschodnich”;
8. Tworzenie warunków do współpracy studenckich kół naukowych Politechniki z kołami
naukowymi działającymi na PWSW;
9. Wzajemny udział w konferencjach, sympozjach, seminariach naukowych oraz forach
dyskusyjnych organizowanych na obu uczelniach;
10. Współpracę przy tworzeniu i prowadzeniu studiów podyplomowych, kursów
dokształcających i szkoleń;
11. Wzajemne wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauki, działalności
kulturalnej, akademickiej, sportowej itp.
§4
1. Szczegółowe zasady współpracy i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań,
o których mowa powyżej, będą określone w odrębnych pisemnych porozumieniach.
2. Politechnika oraz PWSW wyrażają zgodę na wzajemne korzystanie ze znaków
graficznych przez czas trwania niniejszej umowy w celach realizacji działań objętych
niniejszą umową, w szczególności wzajemnej promocji.
3. Niniejsza umowa nie pociąga za sobą zobowiązań finansowych dla żadnej ze stron, o ile
strony nie postanowią inaczej w odrębnych porozumieniach.
§5
Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.
§6
Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w drodze jednostronnego
oświadczenia z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowaniu przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Sprawy sporne, wynikające z niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
Politechniki.
3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

………………………….
………………………….
prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski

dr Paweł Trefler
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