UMOWA RAMOWA
W sprawie utworzenia wspólnoty „Uczelnie Fahrenheita”
i współpracy w tworzeniu federacji „Uniwersytet Fahrenheita”

Sygnatariusze niniejszej umowy: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika
Gdańska i Uniwersytet Gdański - członkowie założyciele Związku Uczelni
w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita - realizując misję współpracy na rzecz rozwoju
potencjału naukowego i umocnienia pozycji Gdańska jako silnego,
międzynarodowego ośrodka akademickiego w obszarze badań naukowych
i nowoczesnej edukacji oraz kultywując wspólne wartości takie, jak godność
jednostki, równość społeczna, solidarność międzyludzka, tolerancja, równe
traktowanie różnorodności oraz włączenie społeczne ustanawiają wspólnotę uczelni
o nazwie Uczelnie Fahrenheita („Wspólnota”) i deklarują współpracę w celu
utworzenia federacji uczelni o nazwie Uniwersytet Fahrenheita („Federacja”).
Wspólnota czerpie z gdańskich tradycji akademickich, które korzeniami sięgają
czasów patrona Daniela Fahrenheita oraz Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego.
Bliskie są jej cnoty, które towarzyszyły gdańszczanom przez wieki takie,
jak szacunek, sprawiedliwość, dobrobyt i pokój. Wspólnota nawiązuje również
do wartości, jakie wniósł historyczny ruch Solidarności, propagując współpracę
na rzecz wolności, w tym wolności nauki oraz pragnie działać w celu poprawy
warunków życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Związek Uczelni Fahrenheita
Al. Zwycięstwa 27
80-219 Gdańsk, Polska

M: office@FarU.edu.pl
W: FarU.edu.pl

Wspólnota łączy potencjały trzech gdańskich uczelni wyższych w celu uzyskania
znaczących efektów synergii i komplementarności, a tym samym podniesienia
międzynarodowej rozpoznawalności i znaczenia pomorskiej nauki i szkolnictwa
wyższego.
Zważywszy na zgodność wartości i celów, po przeprowadzeniu konsultacji ze
społecznościami, radami i senatami jednostek uczestniczących, sygnatariusze
niniejszej umowy przyjęli następujące ustalenia:

§ 1: Ustanowienie Wspólnoty
1. Ustanawia się wspólnotę uczelni, obejmującą Gdański Uniwersytet Medyczny,
Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański, zwane dalej „jednostkami
uczestniczącymi”.
2. Podstawa prawna działania Wspólnoty obejmuje, między innymi, następujące
dokumenty:
1) umowy między jednostkami uczestniczącymi, w tym niniejsza umowa

ramowa,
2) statut Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita („Związek”),
3) umowy między jednostkami uczestniczącymi i Związkiem.

3. Wspólnotę tworzą pracownicy, doktoranci i studenci jednostek uczestniczących
oraz pracownicy podmiotów zależnych tych uczelni.
4. Wspólnota respektuje autonomię jednostek uczestniczących i zasadę
pomocniczości.
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§ 2: Wartości i cele Wspólnoty
Wspólnota:
1. wspiera wartości powszechne: wolność, solidarność, tolerancja, włączenie
społeczne i afirmacja różnorodności;
2. działa na rzecz poprawy warunków życia obecnych i przyszłych pokoleń, między
innymi poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji Celów Zrównoważonego
Rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu;
3. niezłomnie poszukuje prawdy, broni wolności badań naukowych oraz podejmuje
wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia uczciwości i rzetelności
w prowadzeniu badań naukowych i ich prezentacji;
4. stwarza warunki uławiające ścisłą współpracę samorządów studentów
i doktorantów jednostek uczestniczących;
5. wspiera ścisłą współpracę jednostek uczestniczących we wdrażaniu nowych
form edukacji oraz prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych;
6. dąży do stopniowej harmonizacji misji i przepisów wewnętrznych jednostek
uczestniczących, optymalnego wykorzystania ich zasobów oraz jednolitej polityki
promocyjnej, zwłaszcza na arenie międzynarodowej;
7. reprezentuje interesy jednostek uczestniczących wobec administracji
państwowej, samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych.
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§ 3: Deklaracja o utworzeniu federacji
Strategicznym celem Wspólnoty jest utworzenie Federacji uczelni obejmującej
jednostki uczestniczące Wspólnoty i otwartej na inne uczelnie Pomorza Gdańskiego.

§ 4: Nazwa Wspólnoty
1. Do czasu utworzenia Federacji Wspólnota używa nazwy „Uczelnie Fahrenheita”.
2. Po utworzeniu Federacji Wspólnota będzie używać nazwy „Uniwersytet
Fahrenheita”, w tym jako afiliacji autorów publikacji naukowych.
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