
Uchwala nr 516
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie Tawarcia porozumienia o wsptilpracy pomipdzy
Uniwersytetem w Bialymsloku a politechnikq Bialoslockq

Na podstawie art. 63 ust. I pkt. I I ustawy z dnia 27 tipca 2005 r prawo
o szkolnictwie wylszym (Dz. U. Nr 164 poz.l365 z p6Ln. zm.) Senat
uniwersytetu w Biatymstok' wyraila pozytywnq opiniE w sprawie zawarcia
porozumienia o wsp6lpracy pomigdzy Uniwersytetem w Bialymstoku
a Politechnik4 Bialostockq.

Przewodniczqcy

/



POROZUNTIENIE

zawarte w dniu 2001 roku w Bialymstoku pomigdzy
Uniwersytetem w Bia.lyrnstoku, l5-097 Bialystok, ul. NI. Sklodowskiej-Curie
i4, zwanym dalej Uniwersytetem, reprezentowanym przez:
prol'. dr hab. Jerzego Nikitorowicza - Rektora
tt

Politechnilcq Bialostock4 l5-351 Bialystok, ul. Wiejska 45 C, zwanq dalej
Politechnikq reprezentowanqprz,et.

.... - Rektora

Strony uznaj 4c, 2e wzajcmna rvspolpraca jest jeclnym z nieodzownych
element6w stanowi4cych o rozwoju regionu, ortrz d'zialajqc w przekonaniu, 2e

integracja Srodowisl< naukor.vych i studcnckich Stron mo2e przyczynii sip do
poszerzenia zaintercsowari naukowych, badawczych i edukacyjnych Srodowisk
oraz zaowocolvai wsp6lnymi dokonaniami slu2qcymi rozwojowi U czelni
i naszego regionu zawieraj4 niniejszc Porozurnienie.

$l
Strony Porozumienia, stosownie do posiadanych kompetencji i mo2lilvoSci,
bEd4 trvorzyi odpowiednie warunki do wsp6lpracy oraz podejmowania
i realizacji wsp6lnych clzialah przcz spolecznoSci akademickie Stron w ramach
n in iejszego Porozunricnia.

$2
Wsp6lplaca Stron obe.jmujc pociejntowanie rvsptilnych dt.ialah w szczeg6lno6ci
'nv zakrcsie:
1 ) przedsigwziqc naukorvo-badawczych,
2) projekt6w linansorvanych ze $rodk6w unlnych il<rajowych,
3) wspoipracy l<aclry naukowo-dyclal<tycznej,
4) przodsiqwziqi clyclal<tycznych,
5) stLrdi6w rvspdlnych,
6) lepszcgo wykorzystania potenc.iaht intelcktualncgo poprzcz Swiadczenie

uslug clyclaktycznych,
7) wsp6lpracy studcnt6w,

r\3

Koordynotoranri przy lcal izacj i ninic.j szcgo Polozunr i cn iu sip:

I) ........ ...., zc strony Urriwc'rsytctu.
l) ......, ...... /,c strony l)olitechnilii.
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' e poro-zum ienie za 3_rniesigcznym

skufl<iem . na koniec miesi4ca
cy porozumienia stron.

,.^T:ll|i.l" ?po.regr:1:,y oy.u.fl 
6.i".lnour",ni4cych 

egzempl arzach, poJeqnym egzemplavtr dlaku2dej ze Stron.

Porozumienie wchodzi w :zycie Anir,rl juOpiruniu.


