
UMOWA O WSPÓŁPRACY 

 

zawarta w dniu …. ……….......……. w …………............…  

 

pomiędzy 

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń (Polska), 

reprezentowanym przez Rektora,  

prof. dr hab. Andrzeja Tretyna 

a 

Uniwersytetem Makerere (Uganda), 

reprezentowanym przez  p.o. Zastępcy Kanclerza 

prof. Venansius Baryamureeba 

   

o następującej treści: 

§ 1 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska) i Uniwersytet Makerere (Uganda), 

zwane dalej Stronami umowy, deklarują podjęcie współpracy w zakresie prowadzenia badań 

naukowych i kształcenia oraz rozwijania kontaktów akademickich pomiędzy studentami, 

nauczycielami akademickimi i pracownikami Stron umowy na wszelkich polach aktywności 

naukowej, badawczej i dydaktycznej. 

§ 2 

 

Współpraca między Stronami umowy będzie realizowana po stronie Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu przez Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, a ze 

strony Uniwersytetu Makerere …………. przez …………………… i dotyczyć będzie w 

szczególności:  

1) prowadzenia wspólnych badań naukowych, współpracy w zakresie kształcenia 

podyplomowego oraz realizowania projektów dydaktycznych w dziedzinie 

wzajemnych zainteresowań, w szczególności pomiędzy Katedrami Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii Stron umowy, 



2) wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia i programów kształcenia; 

3) wymiany nauczycieli akademickich i pracowników naukowych;  

4) wymiany studentów; 

5) wspólnego uczestnictwa w międzynarodowych projektach naukowych; 

6) wspólnego organizowania sympozjów, seminariów i konferencji naukowych; 

7) wymiany informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych (w tym 

wymiany pomiędzy bibliotekami obu instytucji); 

8) rozwoju innych form współpracy ustalonych przez obie Strony.  

§ 3 

1. Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć podejmowanych w ramach współpracy  

regulowane będą w odrębnych umowach i porozumieniach. 

2. Finansowanie wszystkich przedsięwzięć niniejszej umowy odbywać się będzie 

na zasadach wzajemności w oparciu o finansowe możliwości Stron oraz fundusze 

pozyskiwane przez każdą ze Stron ze źródeł zewnętrznych, na zasadach przewidzianych 

w odrębnych umowach i porozumieniach. 

3. Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi 

w krajach Stron umowy. Wszelkie spory, wynikające z realizacji niniejszej umowy, oraz 

porozumień, o których mowa w ust. 2, rozstrzygane będą według prawa polskiego. 

 

§ 4 

 

1. Umowa zawarta jest na okres 3 lat. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w formie 

pisemnej. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie 6 miesięcy od złożenia 

wypowiedzenia.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

3. Umowa została sporządzona w języku polskim i w języku angielskim, po jednym 

egzemplarzu w każdym języku dla każdej ze Stron. Obie wersje językowe mają 

jednakową moc prawną. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 



dnia, ......................................................... 

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

 

.......................................................... 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
Rektor UMK 

 

 

 

dnia, ................................................. 

 

 

Uniwersytet Makerere 

 

 

...................................................... 

Prof. Venansius Baryamureeba 
p.o. Zastępcy Kanclerza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ………………………………… 
Prof. Nelson Sewankambo 

Dyrektor Kolegium Nauk o Zdrowiu 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… 

Goody Muhunguzi Muhumuza 
Starszy Specjalista ds. Prawnych/ 
Kierownik Jednostki Prawniczej 

 

 

   

 
                                                                    

 


