Zarządzenie nr 55/2020/2021
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 25 stycznia 2021 roku
w sprawie zasad współpracy ze szkołami

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) i § 26
ust. 1 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (załącznik do
obwieszczenia nr 1/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z
dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), zarządza się, co następuje:
§1
Współpraca ze szkołami (w tym tworzenie klas patronackich) realizowana jest
wyłącznie na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem.
§2
Jednostką realizującą współpracę ze szkołami jest Wydział lub Filia UAM.
Współpraca może zostać nawiązana zarówno ze szkołą podstawową, jak
i ponadpodstawową.
§3
Współpraca ze szkołą obejmuje sprawowanie opieki merytorycznej przez
pracowników lub doktorantów Wydziału lub Filii UAM podczas zajęć prowadzonych
w ramach programu realizowanego przez szkołę. Sprawowanie opieki merytorycznej,
o której mowa w zdaniu poprzednim, może dotyczyć zarówno zajęć przeznaczonych
dla grup uczniów różnych klas, jak też dla uczniów wyszczególnionych klas
(klas patronackich) w zależności od uzgodnień przeprowadzonych ze szkołą.
§4
Decyzję o nawiązaniu współpracy ze szkołą podejmuje Prorektor ds. studenckich
i kształcenia na wniosek Dziekana Wydziału lub Dyrektora Filii UAM.
§5
1. Współpraca ze szkołą odbywa się na podstawie porozumienia zawartego
pomiędzy UAM a szkołą na okres nie dłuższy niż 4 lata (zwanego dalej
Porozumieniem) oraz - obejmującego ten sam okres - programu współpracy
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opracowanego przez Dziekana Wydziału lub Dyrektora Filii UAM i zatwierdzonego
przez Prorektora ds. studenckich i kształcenia (zwanego dalej Programem).
2. Wzór Porozumienia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Program zawiera co najmniej:
a) wykaz aktywności, które zamierza realizować Wydział lub Filia UAM w ramach
Porozumienia,
b) szacowany wymiar godzin zajęć dydaktycznych, przy czym liczba godzin
przeprowadzonych w szkole przez nauczycieli akademickich nie może
naruszać zasad obowiązujących w UAM oraz przekraczać możliwości
finansowych jednostki realizującej Program,
c) wykaz planowanych kosztów realizacji Programu (w tym związanych z
dojazdami do szkoły lub poza teren UAM) ze wskazaniem podmiotu
odpowiedzialnego za ich ponoszenie, w ramach możliwości finansowych
jednostki realizującej Program.
§6
1. Dziekan Wydziału lub Dyrektor Filii UAM zamierzający nawiązać współpracę ze
szkołą przedkłada Prorektorowi ds. studenckich i kształcenia projekt Porozumienia
wraz z Programem. Prorektor ds. studenckich i kształcenia zatwierdza Program
lub wprowadza w nim zmiany wiążące dla jednostki realizującej Program.
2. Uprawnionym do zawarcia Porozumienia ze strony UAM jest wyłącznie Rektor
albo Prorektor ds. studenckich i kształcenia. Porozumienia parafuje również
Dziekan Wydziału lub Dyrektor Filii UAM, przyjmując tym samym
odpowiedzialność za właściwą realizację Porozumienia ze strony tej jednostki.
3. Rejestr Porozumień prowadzi Centrum Wsparcia Kształcenia.
§7
1. Wydział lub Filia UAM realizuje Porozumienie wyłącznie na podstawie Programu
zatwierdzonego przez Prorektora ds. studenckich i kształcenia.
2. Planowana realizacja aktywności nieujętych w Programie, z którą związana jest
konieczność poniesienia dodatkowych kosztów po stronie UAM lub przekroczenia
wymiaru godzin wynikającego z Programu, wymaga aktualizacji Programu i jego
zatwierdzenia przez Prorektora ds. studenckich i kształcenia.
§8
Kierownicy jednostek realizujących Porozumienia przedkładają Prorektorowi ds.
studenckich i kształcenia sprawozdania z wykonania Programów realizowanych w
ramach Porozumień raz w roku w terminie do dnia 31 października.
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§9
Rektor na wniosek Prorektora ds. studenckich i kształcenia może ustanowić
pełnomocnika ds. współpracy ze szkołami celem koordynacji zadań wynikających z
niniejszego zarządzenia.
§ 10
Porozumienia zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia
zachowują moc z zastrzeżeniem, że współpraca ze szkołami realizowana na
podstawie tych porozumień powinna odbywać się zgodnie z zasadami wynikającymi
z niniejszego zarządzenia.
§ 11
Traci moc zarządzenie nr 50/2016/2017 Rektora UAM z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie zasad realizacji patronatu w szkołach, o których mowa w art. 130
ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
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