
Deklaracja o wzajemnej współpracy 

 
zawarta w dniu XXX r.  

pomiędzy  

Wydziałem Prawa i Administracji 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

reprezentowanym przez  

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Romana Budzinowskiego 

a Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu 

reprezentowanym przez 

mgr Beatę Maćkowiak OSU 

 

w sprawie 
objęcia patronatu naukowego nad realizacją programu edukacji prawnej w klasach Liceum 

Ogólnokształcącego o profilu prawniczym w XXX  

w XXX 

 

 

§1 

 

 Celem deklaracji jest merytoryczne wsparcie ze strony Wydziału Prawa i Administracji 

UAM, zapewnianiające uczniom Liceum możliwość rozwijania ich szczególnych zainteresowań w 

zakresie nauk prawnych, podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia przedmiotu Wiedza o 

społeczeństwie w zakresie rozszerzonym przez kontakt z kadrą akademicką oraz zachęcanie 

uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia na Wydziale. 

§2 

 Wydział Prawa i Administracji UAM zobowiązuje się do wspierania prowadzonej edukacji prawnej 

w Liceum Sióstr Urszulanek U.R. w Poznaniu poprzez: 

1. Objęcie patronatem programu edukacji prawnej w klasach liceum o profilu prawniczym. 

2. Informowanie uczniów i nauczycieli Liceum Sióstr Urszulanek U.R. o organizowanych  

przez Wydział warsztatach, konferencjach i wykładach otwartych oraz umożliwianie 

uczestnictwa w nich uczniom Liceum wraz z opiekunami. 

3. Przeprowadzanie w Liceum Sióstr Urszulanek U.R. wykładów o wybranej tematyce, 

wynikającej z realizowanego przez uczniów Liceum przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w 

zakresie rozszerzonym. Wykłady organizowane mogą być także na Wydziale Prawa i 

Administracji UAM.  

§3 

 

XXX zobowiązuje się do: 

1. Regularnego prezentowania uczniom Liceum oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Prawa  

i Administracji UAM. 



2. Podejmowania działań mających na celu zwiększanie i rozwijanie zainteresowania uczniów 

Liceum naukami prawnymi i kontynuowaniem kształcenia na kierunkach proponowanych przez 

Wydział Prawa i Administracji UAM . 

3. Kreowaniem pozytywnego wizerunku Wydziału Prawa i Administracji UAM wśród uczniów  

XXX i społeczności lokalnej. 

 
§4 

 

Strony ustalają możliwość realizacji także innych form współpracy, niewymienionych  

w deklaracji, po uprzednim uzgodnieniu.  

§5 

 

Koordynatorami współpracy zostali wyznaczeni: 

1. Ze strony Wydziału XXX  

2. Ze strony Liceum mgr Cecylia Ogiba. 

Koordynatorzy będą odpowiedzialni za realizację szczegółową wspólnych przedsięwzięć 

wynikających w niniejszej deklaracji. 

              §6 

Deklaracja o wzajemnej współpracy zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

§7 

Każda ze stron może wypowiedzieć zawartą deklarację ze skutkiem na koniec danego roku 

szkolnego. 

§8 

Deklaracja została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

Podpisy złożyli: 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

prof. dr hab. Roman Budzinowski 

…......................................................... 

oraz  

Dyrektor Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu mgr Beata Maćkowiak 

…........................................................ 


