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Zasady współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie 

a szkołami ponadpodstawowymi 

 

 

§ 1 

Cel  

 

„Zasady współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a szkołami 

ponadpodstawowymi” zwane dalej Zasadami współpracy, mają na celu określić warunki 

współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a szkołami 

ponadpodstawowymi, którą Strony podejmują w celu popularyzacji nauki i kierunków 

kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

 

 

§ 2 

Definicje 

 

Pojęcia użyte w Zasadach współpracy oznaczają: 

1) Uczelnia – Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 

2) Szkoła współpracująca – szkoła realizująca roczną umowę o współpracy z Uczelnią; 

3) Szkoła partnerska – szkoła, która współpracuje z Uczelnią na podstawie 2-letniej  

umowy partnerskiej; 

4) Umowa współpracy – umowa zawarta między Uczelnią a Szkołą współpracującą 

zawarta na okres 1 roku (wzór umowy – załącznik nr 1); 

5) Umowa partnerska – umowa zawarta między Uczelnia a Szkołą partnerską na okres 2 

lat, dająca nadająca Szkole status szkoły partnerskiej (wzór umowy – załącznik nr 2); 

6) Koordynator – pracownik Biura Karier, wyznaczony do koordynowania współpracy 

pomiędzy Uczelnią a szkołami oraz do kontaktów pomiędzy opiekunami ze strony 

Uczelni i ze strony Szkoły; 

7) Opiekun ze strony Uczelni – osoba wyznaczona przez Uczelnię  do sprawowania opieki 

nad Szkołą, która będzie współpracować z opiekunem ze strony Szkoły oraz 

koordynatorem; 

8) Opiekun ze strony Szkoły – osoba wyznaczona przez Szkołę do kontaktów   

z opiekunem ze strony Uczelni oraz koordynatorem. 

 

§ 3 

Warunki współpracy 

 

1. Wniosek do Rektora  w sprawie nawiązania współpracy może w formie pisemnej złożyć 

pracownik Uczelni lub dyrektor Szkoły. 

2. Decyzję o nawiązaniu współpracy  i zawarciu umowy podejmuje Rektor lub z jego 

upoważnienia Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki. 

3. Uniwersytet ma prawo ograniczyć liczbę szkół, z którymi podpisze umowy współpracy, 

mając na względzie w szczególności efektywność i możliwości współpracy stron. 



4. Pierwsza umowa o współpracy ze Szkołą jest zawierana na 1 rok. 

5.  Po podsumowaniu pierwszego roku współpracy strony mogą zawrzeć umowę partnerską 

na okres 2 lat. Umowa partnerska może być zawarta ponownie. 

6. Podpisanie umowy partnerskiej nadaje Szkole status szkoły partnerskiej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie oraz prawo do zamieszczania loga Uczelni na własnej stronie 

internetowej i materiałach promocyjnych Szkoły, korzystając z udostępnionych plików 

graficznych. 

 

§ 4 

Zobowiązania Stron  

 

1. Szkoła współpracująca i Szkoła partnerska w ramach współpracy z Uczelnią jest 

zobowiązana: 

1)  promować ofertę współpracy z Uczelnią w społeczności szkolnej; 

2) uczestniczyć w wydarzeniach przygotowywanych przez Uczelnię dla kandydatów  

      na studia; 

3) informować uczniów i nauczycieli o wydarzeniach i projektach Uczelni, m.in. poprzez  

     zamieszczanie informacji na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych; 

4)  umożliwić prezentację oferty edukacyjnej Uczelni w Szkole. 

2. Uczelnia jest zobowiązana do zamieszczenia informacji o współpracy ze Szkołami  na swojej 

    stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. 

3. W ramach współpracy ze Szkołą partnerską i/lub Szkołą współpracującą Uczelnia zapewnia 

    uczniom tych szkół możliwość uczestnictwa w : 

1) wykładach gościnnych i wykładach otwartych, 

2) zajęciach prowadzonych przez studentów w ramach działalności kół naukowych, 

3) Dniach otwartych Uczelni, 

4) wydarzeniach i imprezach organizowanych w Uczelni, 

5) wizytach na Uczelni w zorganizowanych grupach. 

4. Działania, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 5 są podejmowane przynajmniej 1 raz w roku  

    szkolnym. Tematykę zajęć ustalają wspólnie opiekunowie ze strony Uczelni i Szkoły. 

5.  Działania, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4 mogą być realizowane w formie zdalnej. 

 

§ 5 

Obowiązki Koordynatora i Opiekunów 

 

1. Uczelnia oraz Szkoła współpracująca i/ lub Szkoła partnerska mają obowiązek wyznaczyć 

odpowiednio Opiekuna ze strony Uczelni i Opiekuna ze strony Szkoły. 

2. Opiekunowie ze strony Uczelni i ze strony Szkoły są zobowiązani do uzgodnienia  

z koordynatorem działań podejmowanych w ramach Umowy współpracy lub Umowy 

partnerskiej. 

3. Do zadań koordynatora należy: 

1) przygotowanie projektu umowy, koordynowanie procesu jej podpisania przez strony oraz 

ewidencja Umów; 

2) współpraca z Opiekunami ze strony Uczelni i Opiekunami ze strony Szkoły; 

3) sporządzanie sprawozdań z procesu współpracy ze Szkołami oraz prowadzenie rejestru 

zrealizowanych zajęć; 

4) opiniowanie wniosków o zawarcie Umów partnerskich po 1 roku współpracy; 

5) inicjowanie innych form współpracy ze Szkołami. 

4. Do zadań Opiekuna ze strony Uczelni należy: 



1) organizowanie wydarzeń dla uczniów Szkoły współpracującej/partnerskiej (min. 3 razy 

w semestrze), 

2)  utrzymanie współpracy i kontaktu ze Szkołą w celu realizacji planowanych działań 

wynikających z umowy, 

3)  informowanie koordynatora o podejmowanych działaniach pomiędzy Uczelnią a Szkołą, 

4)  złożenie do koordynatora Karty zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkół 

ponadpodstawowych realizowanych w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym 

w Lublinie w terminie 14 dni po zrealizowaniu zajęć (wzór Karty zajęć dydaktycznych 

stanowi załącznik nr 3). 

5. Do zadań Opiekuna ze strony szkoły należy: 

1) utrzymanie współpracy i kontaktu z Uczelnią w celu realizacji działań Szkoły 

wynikających z Umowy, 

2) składanie koordynatorowi sprawozdań na temat wydarzeń organizowanych w siedzibie 

Szkoły, promujących ofertę Uczelni, 

3) zgłaszanie propozycji zajęć przewidzianych do realizacji dla Szkoły współpracującej lub 

partnerskiej. 

 

 

 

 


