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Zwanymi dalej łącznie Stronami.
Mając na uwadze interdyscyplinarny charakter kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna, łączącego nauki
przyrodnicze, społeczne, techniczne oraz rolnicze i leśne, który wychodzi naprzeciw interdyscyplinarności
praktyki gospodarki przestrzennej oraz dostrzegając unikatowość Kierunku, który prowadzony jest w różnych
typach uczelni wyższych, Strony niniejszego porozumienia postanawiają zintegrować swój potencjał
i doświadczenie w celu współpracy na rzecz rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr z zakresu gospodarki
przestrzennej oraz efektywnego ich wykorzystania.
§ 1. Nazwa Porozumienia
Porozumienie przyjmuje nazwę „Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka

Przestrzenna”.
§ 2. Cele Porozumienia

1. Integrowanie środowiska naukowo-dydaktycznego oraz zawodowego wokół żywotnych spraw
rozwoju wysokokwalifikowanych kadr dla gospodarki przestrzennej.
2. Doskonalenie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem współczesnych światowych trendów
kształcenia uniwersyteckiego, a także aktualnych i spodziewanych w przyszłości potrzeb praktyki.
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3. Podejmowanie działań kształtujących pozytywny wizerunek absolwenta kierunku Gospodarka
Przestrzenna w środowiskach potencjalnych pracodawców.
4. Przełamanie bariery rozwoju naukowego kadr w zakresie gospodarki przestrzennej poprzez
wykreowanie odrębnej dyscypliny naukowej, funkcjonującej w dziedzinach nauk ekonomicznych,
technicznych, przyrodniczych, rolniczych i leśnych, dającej możliwość nadawania stopni i tytułów
naukowych.
§ 3. Zakres i zasady współpracy

1. Cele porozumienia realizowane są w szczególności poprzez:
a) wymianę poglądów, opinii, informacji oraz doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwoju
kadr dla gospodarki przestrzennej,
b) uzgadnianie kluczowych treści nauczania powtarzalnych w programach kształcenia w różnych
typach uczelni,
c) organizowanie konferencji dydaktycznych i naukowych, będących m.in. płaszczyzną wymiany
doświadczeń nabywanych w procesie dydaktycznym, w tym z udziałem przedstawicieli praktyki,
d) organizowanie konferencji środowiskowych poświęconych potrzebom praktyki w zakresie
wysokokwalifikowanych kadr z zakresu gospodarki przestrzennej,
e) organizowanie
międzyuczelnianych,
interdyscyplinarnych
zespołów
dla podejmowania wspólnych projektów z zakresu gospodarki przestrzennej,

badawczych

f) wymianę studentów i wykładowców, w tym dla realizacji zajęć terenowych i praktyk
zawodowych,
g) podejmowanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi związanymi z kształceniem
specjalistów z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego, np. z Association
of European Schools of Planning (AESOP),
h) opracowywanie wspólnych materiałów promocyjnych, zawierających charakterystykę
kwalifikacji absolwenta kierunku Gospodarka Przestrzenna i jego możliwości podejmowania
wyzwań dyktowanych potrzebami planowania przestrzennego oraz programowania rozwoju
regionalnego,
i)

powołanie Zespołu Certyfikującego, którego zadaniem byłoby monitorowanie jakości
kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna zgodnie z wypracowanymi wcześniej
założeniami,

j)

współpracę z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Krajową Izbą
Urbanistów oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr
dla gospodarki przestrzennej i zwiększania ich konkurencyjności na rynku pracy.

2.

Szczegółowy zakres działań podejmowanych w ramach współpracy Strony Porozumienia
opracowują w toku spotkań Zebrania Przedstawicieli.

3.

Za realizację celów porozumienia odpowiada Zebranie Przedstawicieli składające się z osób
desygnowanych przez Strony Porozumienia, po jednym przedstawicielu każdego kierunku studiów
Gospodarka Przestrzenna prowadzonego w danej uczelni.

4.

Zadaniami Zebrania Przedstawicieli są w szczególności:
a) wytyczanie kierunków działań prowadzonych w ramach Porozumienia,
b) opracowanie i przyjęcie regulaminu organizacyjnego,
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c) wyłonienie Zespołu Wykonawczego Porozumienia.
5.

Koszty działań podejmowanych w myśl zawartego Porozumienia wiążące się z uczestnictwem
przedstawicieli w spotkaniach (koszty delegacji, ewentualnie zakwaterowania) są ponoszone przez
instytucję delegującą swojego przedstawiciela. Wydatki związane z realizacją uzgodnionych
projektów i przedsięwzięć każda uczelnia pokrywa we własnym zakresie, według uzgodnionego
kosztorysu.

6.

Strony postanawiają, że ewentualne sprawy nie ujęte w Porozumieniu lub powstałe w toku
realizacji współpracy będą rozstrzygane w oparciu o uprzednio dokonane pisemne uzgodnienia, na
zasadzie życzliwości i zrozumienia.
§ 4. Pozostałe postanowienia

1.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia na czas nieokreślony.

2.

Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić w drodze zgodnego oświadczenia woli wszystkich Stron.

3.

Zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia dokonywane będą, w formie pisemnej w postaci aneksów,
zatwierdzanych i podpisywanych przez każdą ze Stron, pod rygorem ich nieważności.

4.

Niniejsze Porozumienie może zostać rozszerzone o inne uczelnie zaangażowane w proces kształtowania
kadr dla gospodarki przestrzennej. Przystąpienie do porozumienia obywa się na podstawie oświadczenia
woli Strony Przystępującej w formie aneksu stanowiącego deklarację o przystąpieniu do Porozumienia.
Przyjęcie nowych podmiotów odbywa się na zasadach ujętych w Regulaminie Organizacyjnym.

5.

Każda ze Stron niniejszego Porozumienia, może od Porozumienia odstąpić na podstawie pisemnego
oświadczenia złożonego pozostałym Stronom, z zastrzeżeniem zakończenia wykonania podjętych przez
siebie zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia.

6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.

Porozumienie sporządzono w 19 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz
jednym dla Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (instytucji inicjującej
podpisanie Porozumienia).

Podpisy Rektorów Uczelni uczestniczących w Porozumieniu
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