WZÓR
Porozumienie
o organizacji zawodowych praktyk studenckich
odbywanych na podstawie skierowania z uczelni
nr……………………………………..
zawarte w dniu …………………….. w Krakowie pomiędzy: Uniwersytetem Jagiellońskim
z siedzibą w Krakowie przy ul. Gołębiej 24, zwanym w dalszej części porozumienia Uczelnią,
reprezentowanym przez Prodziekana Wydziału Biologii
............................................ dr hab. Joannę Kapustę ……………
a [nazwa i dokładny adres z kodem pocztowym]
zwanym dalej Zakładem Pracy, reprezentowanym przez ............................................................
...................[imię

i nazwisko dyrektora, kierownika lub innej osoby

upoważnionej do reprezentowania zakładu] ..........
§1
Uczelnia kieruje do ww. Zakładu Pracy ................... [Imię i nazwisko studenta ...
studenta/kę II roku studiów na kierunku ……………………. Biologia ………………………
w celu odbycia praktyki zawodowej na zasadzie indywidualnego skierowania w terminie
od …………. do ……………[ termin musi obejmować 15 dni roboczych]
§2
1.

Z tytułu odbywania praktyki student nie ma prawa do świadczeń finansowych zarówno

ze

strony Zakładu Pracy jak i zgodnie ze stanowiskiem Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
21 czerwca 2006 roku w sprawie organizacji praktyk studenckich, ze strony Uczelni.
2.

Przed podjęciem praktyki student winien zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków na okres praktyki i przedłożyć polisę ubezpieczeniową

w

Zakładzie Pracy. W przypadku, gdy student opłaca w Uczelni roczną składkę z tytułu
ubezpieczenia NNW, obowiązany jest przed podjęciem praktyki przedłożyć w Zakładzie Pracy
zaświadczenie Uczelni o posiadaniu takiego ubezpieczenia.
§3
1. W sytuacji przyjęcia studenta na praktykę Zakład Pracy zobowiązany jest do zapewnienia
warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki, a w szczególności do:
1) zapewnienia studentowi odpowiedniego stanowiska pracy, pomieszczeń, warsztatów,
urządzeń, narzędzi i materiałów zgodnie z ramowym programem praktyki,
2) zapoznania studenta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i
higienie pracy, przepisami o bezpieczeństwie przeciwpożarowym oraz ochronie tajemnicy
państwowej i służbowej,

3) nadzoru nad wykonywaniem przez studenta zadań wynikających z programu praktyki,
4) zapewnienia studentowi na czas odbywania

praktyki

środków ochrony osobistej

i środków higieny, przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy
(UWAGA! Zakład nie zapewnia odzieży ochronnej na praktyki krótkoterminowe),
5) zapoznania z innymi stanowiskami pracy.
2. Zakład Pracy może żądać od Uczelni odwołania studenta z praktyki w przypadku, gdy
naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy.
3. Zakład Pracy wyznacza instruktora praktyki, do obowiązków którego należy:
1) zapoznanie studenta ze specyfiką pracy,
2) pomoc merytoryczna w przygotowaniu studenta do wykonywania pracy,
3) wystawienie opinii w zakresie odbytej przez studenta praktyki.
§4
1. Uczelnia zobowiązuje się do:
1) opracowania w porozumieniu z Zakładem Pracy szczegółowego programu praktyki,
2) sprawowania, poprzez opiekuna dydaktycznego praktyki, kontroli przebiegu i oceny
merytorycznej praktyki,
3) odwołania z praktyki studenta odbywającego praktykę na podstawie skierowania

z

uczelni w przypadku, gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy; jeżeli naruszenie
dyscypliny spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia, Zakład Pracy może nie dopuścić
studenta do kontynuowania praktyki w Zakładzie.
§5

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swojej ważności formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie decyzje dotyczące praktyk podejmują ze strony Uczelni: Prodziekan
Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a ze strony Zakładu
Pracy .......................[imię i nazwisko opiekuna praktyki] ..................................
§6
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Załącznik do porozumienia:
Regulamin praktyk
Kraków, dnia …………. r.

...................................
Uczelnia

.................................
Zakład Pracy

