Lifelong Learning Programme

Porozumienie o Współpracy (Memorandum of Understanding)
Porozumienie to reguluje zasady współpracy pomiędzy Partnerami projektu ELEVET:
1. SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich – koordynator Projektu
2. PIGE - Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
3. SIER - Societatea Inginerilor Energeticieni din Rumunia - Rumunia
4. CONSEL - ELIS - Konsorcjum Kształcenia Zawodowego – Włochy
5. CECE - Hiszpańska Konfederacja Centrum Edukacji i Szkolenia
6. EFVET - Europejskie Forum Techniczne Kształcenia Zawodowego - Belgia
- zwanych dalej Stronami.
Strony uzgodniły, co następuje:
Art. 1 . Cel Porozumienia
Celem Porozumienia jest potwierdzenie przez wszystkich Partnerów stosowania w swoich
krajach osiągnięć projektu ELEVET (Przejrzystość Kształcenia Zawodowego Elektryków).
Rama Kształcenia i Szkolenia Zawodowego / VET Framework/ i transferu osiągnięć ,
wykonana w ramach projektu ELEVET dofinansowywanego z Komisji Europejskiej i
koordynowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich / SEP /. została opracowana
jako jedno z zadań tego projektu .
Całość zadań dotyczących kształcenia i szkolenia będzie realizowana w ramach systemu
ELECVET (Electrical Engineers Continuous Vocational Education and Training System),
będącego ogólnoeuropejskim systemem kształcenia i szkolenia inżynierów elektryków,
nawiązującym do projektu ELEVET.
Strony niniejszego Porozumienia pragną :

Kontynuować prace nad wprowadzaniem Ramy szkolenia zawodowego elektryków i
transferu osiągnięć na poziomie międzynarodowym , tworząc ścieżkę do wzajemnego
uznawania osiągnięć z kursów kształcenia i szkolenia zawodowego, nabytych w trakcie
szkoleń zawodowych oraz praktyk.

zmniejszyć bariery w mobilności inżynierów elektryków w Europie,

1



ustanowić dla kursantów międzynarodowe programy mobilności,



rozpowszechniać we własnych krajach jednolitą metodę kształcenia elektryków poprzez
stosowanie podręcznika dla wykładowców (Handbook for Trainers), uwzględniającego
zasady podane w Ramie Kształcenia i Szkolenia Zawodowego,



ustanowić dla absolwentów szkoleń dyplom inżyniera zawodu elektryka, uznawanego
we wszystkich krajach UE.

Strony postanawiają utworzenie Rady (ELECVET Certification BOARD) i Komitetu
Roboczego (ELECVET Certification Working Commmittee) dla zapewnienia przyjęcia i i
uznania Ramy Kształcenia i Szkolenia Zawodowego / VET Framework/ i transferu osiągnięć
na poziomie krajowym ( w krajach partnerów) i na szczeblu międzynarodowym .
Art. 2 . Definicje
ELECVET Certification BOARD – zwana Radą , jest dobrowolnym organem , który
wypełnia ustalenia zawarte we wnioskach ELEVET Work Package 4 . Rada skupia osoby
delegowane przez partnerów , którzy pracują razem w celu zapewnienia przyjęcia i uznania
Ramy Kształcenia i Szkolenia Zawodowego / VET Framework/ i transferu osiągnięć. Decyzje
podjęte przez Radę będą akceptowane w drodze konsensusu pomiędzy Stronami .
ELECVET Certification Working Commmittee – zwany Komitetem Roboczym , jest
platformą roboczą Rady, która przekazuje poszczególne zadania do Komitetu . Komitet
wykonuje te zadania przez Strony, które dostarczają wystarczających środków na taką
realizację , pochodzących zarówno ze źródeł własnych jak i dofinansowania z Komisji
Europejskiej (II etap realizacji projektu, o który występujemy).
ECVET – europejski system kumulowania osiągnięć za pośrednictwem zdobywanych przez
inżynierów elektryków punktów, określanych zgodnie z Ramą Szkolenia Zawodowego
Inżynierów Elektryków (VET Framework and Credit Transfer).
Art. 3 . Termin realizacji Porozumienia
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania Porozumienia przez wszystkie Strony
i pozostaje w mocy na czas nieokreślony , chyba że zostanie rozwiązana zgodnie z artykułem
6.
Art. 4 . Obowiązki i prawa Stron
Strony będą przyczyniały się do utrzymania i rozwoju Ramy Kształcenia i szkolenia
zawodowego / VET Framework/ i transferu osiągnięć w sposób uzgodniony i przyjętymi
przez Radę . Strony będą uczestniczyć w regularnych posiedzeniach Rady i Komitetu
Roboczego . Roczny program spotkań będzie ustalany na ostatnim posiedzeniu Rady
każdego roku kalendarzowego . Przewiduje się, że w ciągu roku odbędzie się przynajmniej
jedno posiedzenie Rady i jedno spotkanie Komitetu Roboczego.
Roczny wkład czasu pracy dla Strony będzie wyszacowany w wystąpieniu o II etap
realizacji projektu.
Art. 5 . Szczególne obowiązki Stron w Komitecie Roboczym
SEP, jako koordynator Projektu i i SIER ,będą zarządzać planami dotyczącymi Ramy
Kształcenia i szkolenia zawodowego / VET Framework/ i transferu osiągnięć,
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SEP zorganizuje sekretariat ds. Ramy Kształcenia i szkolenia zawodowego / VET
Framework/ i transferu osiągnięć, który będzie służył jako centrum systemu
odpowiedzialnego za zewnętrzną ( mailingi , promocje) i wewnętrzną komunikację między
stronami, organizację posiedzeń Rady i Komitetu Roboczego, ogólną koordynację systemu .
PIGE , CONSEL – ELIS , CECE, EFVET będą koordynować promocję Ramy Kształcenia i
szkolenia zawodowego / VET Framework/ i transferu osiągnięć, w swoich krajach
SEP zapewni utrzymanie strony internetowej projektu i bazy danych .
Art. 6. Rozwiązanie umowy
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia .
Art.7. Klauzula dotycząca jurysdykcji
W przypadku braku polubownego rozwiązania spraw między stronami , wszelkie spory będą
rozstrzygane przez Sądy i zgodnie z prawem obowiązującym w kraju partnera , który
odpowiada za obowiązki sekretariatu, w którym znajduje się siedziba sekretariatu, w
momencie składania petycji. Sądy te mają wyłączną kompetencję do rozstrzygania wszelkich
sporów pomiędzy stronami umowy w odniesieniu do tej umowy .
Artykuł 8. Zmiany lub uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej, akceptowanej
przez Strony
Wyciąg z protokołu ustaleń w Warszawie 19 maja 2014 roku.
Podczas pierwszego posiedzenia Strony ustanowiły następujący skład Rady:
1 ) ....................................................................... Przewodniczący
2 ) .......................................................................
3 ) .......................................................................
4 ) .......................................................................
5 ) .......................................................................
6 ) .......................................................................
Porozumienie o Współpracy w imieniu Partnerów Projektu ELEVET podpisali:
1.

SEP…………………………………………….

2.

PIGE…………………………………………..

3.

SIER…………………………………………..

4.

CONSEL - ELIS…………………………..

5.

CECE…………………………………………

6.

EFVET………………………………………..
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This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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