Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment (u daljnjem tekstu: VISOKA
ŠKOLA) sa sjedištem u Splitu. Zrinsko Frankopanska 209, OIB:06755374111. zastupan po
dekanu, prof.dr.se Đorđe Nadrljanski.

i
Hotel Park - Potestas d.o.o. (u daljnjem tekstu: TVRTKA), su sjedištem u Splitu. Hatzeov
perivoj 3, OIB:24083362108. zastupan po direktoru Joze Tomašu.
potpisali su u Splitu 8. 4. 2016.

SPORAZUM O SURADNJI

Članak 1.
(1) S ciljem uspostavljanja dugoročne, obostrano korisne poslovne suradnje, a u interesu
unapređenja i razvoja znanstveno-stručne djelatnosti sjedne, te obogaćivanju potrebnih znanja,
s druge strane, temeljem ovog Sporazuma, VISOKA ŠKOlA i TVRTKA u dobroj namjeri
uspostavljaju odnose međusobne suradnje, bez vremenskog ograničenja.

Članak 2.
(1) VISOKA ŠKOLA se obvezuje da će TVRTKA nuditi slijedeće:
(a) mogućnost gostovanja članova TVRTKA kao predavača u VISOKOJ ŠKOLI, prema
unaprijed utvrđenim područjima predavanja, predmetima i rokovima izvođenja nastave;
(b) mogućnost sudjelovanja 'TVRTKE u projektima koje izvodi VISOKA ŠKOLA, a od značaja
su za TVRTKU, i u njih se želi i može uključiti financijski, materijalno, kadrovski ili na neki
drugi način;
(c) prema mogućnostima i pravilima vanjske evaluacije nastavnih planova i programa, inovirati
postojeće nastavne programe s predmetom (predmetima) vezanim uz pomorstvo, menadžment
i promet:
(d)

mogućnost izrade različitih vrsta istraživanja za potrebe TVRTKE, prema unaprijed

dogovorenim rokovima i područjima istraživanja (izrada seminarskih radova, studija slučaja,
anketiranja, intervjuiranja, izrade završnih radova).

(2) Osim aktivnosti navedenih u prethodnom stavku, VISOKA SKOLA će prema TVRTKI
nastupati s dobrom vjerom i u sljedećim aktivnostima:
(a) ponudili TVRTKI određeni broj najuspješnijih studenata ocjenjenih prema objektivnim
kriterijima (ECTS % usvojenog znanja) za mogućnost obavljanja stručne prakse;
(b)

u slučajevima dogovorenog izvođenja praktične nastave tijekom akademske godine,

VISOKA ŠKOLA će nadležnim osobama TVRTKE na vrijeme dostavljati sređene liste
studenata raspoređenih po pojedinim odjelima TVRTKE, gdje će se praktična nastava izvoditi.

Članak 3.
(1) TVRTKA će s ciljem razvoja svoje djelatnosti i ljudskih potencijala, u suradnji s VISOKU
ŠKOLU obavljati slijedeće aktivnosti:
(a) redovito izvještavati VISOKU ŠKOLU o potrebama za operativnim istraživanjima na
različitim područjima svoje djelatnosti:
(b) omogućiti nastavnom osoblju VISOKE ŠKOLE (mlađi asistenti, znanstveni asistenti, viši
asistenti, docenti) rad u prostorijama TVRTKE za potrebe praktičnog i stručnog usavršavanja
nastavnog osoblja a s ciljem usvajanja praktičnih znanja vezanih za područje poslovanja;
(e)

omogućiti studentima VISOKE ŠKOLE izvođenje praktične nastave tijekom akademske

godine, prema unaprijed međusobno dogovorenim i definiranim uvjetima (sadržaj i program
praktične nastave, dinamika izvođenja, mentori, vrijeme izvođenja, potvrde, i dr);
(đ) omogućiti nastavnom osoblju i studentima VISOKE ŠKOLE izvođenje različitih
istraživanja za potrebe VISOKE ŠKOLE (projekti, završni radovi) ili za potrebe TVRTKE
(naručeni projekti istraživanja pojedinih segmenata poslovanja).

Članak 4.
(1) Strane potpisnice Sporazuma, dogovorno će. kroz zajednički i zasebno planirane
promotivne aktivnosti informirali javnost (mediji, web stranice strana potpisnica i dr.) o svojim
zajedničkim i pojedinačnim aktivnostima vezanim uz sadržaj ovog Sporazuma.

Članak 5.
(1) Sporazum se potpisuje uz mogućnost dodatnih izmjena i dopuna, s obvezom da strana koja
želi izmjene i dopune pojedinih odredbi Sporazuma, o tome izvijesti drugu stranu najkasnije u
roku od 30 dana od predviđenog početka primjene eventualnih novih odredbi.

Članak 6.
(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu danom zaključivanja, s neograničenim trajanjem, te ga u
znak. suglasnosti potpisuju ovlašteni zastupnici strana potpisnica.

Članak 7.
(1) Ovaj Sporazum je sastavljen u dva (2) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava
po jedan (1) primjerak.
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