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Katowice, .....................................
POROZUMIENIE O ORGANIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ
STUDENTÓW UNIWERSYTETU LSKIEGO

zawarte pomidzy Wydziałem …………………….. Uniwersytetu lskiego w Katowicach,
zwanym dalej „Wydziałem”, który reprezentuje Dziekan Wydziału lub Prodziekan
........................................................................................................................................,
(imi i nazwisko, stanowisko)
z jednej strony,
a .....................................................................................................................................,
(nazwa i adres zakładu pracy)
zwanym dalej "zakładem pracy", reprezentowanym przez
...........................................................................................................................................,
(imi i nazwisko, stanowisko)
z drugiej strony.
Zgodnie z planem studiów i programem nauczania, które przewiduj odbycie praktyki,
zostało zawarte na okres od ............................. do .............................. porozumienie nastpujcej
treci:
1.

Wydział kieruje niej wymienionych studentów do:
.........................................................................................................................................
(nazwa i adres zakładu pracy)
w celu odbycia bezpłatnych praktyk zawodowych

Lp. Nazwisko i imi
studenta

Kierunek

Okres praktyki

rok studiów

(od - do)
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Uwagi

2. Zakład pracy zobowizuje si do:
•

wyznaczenia zakładowego opiekuna praktyk zawodowych, którego zadaniem bdzie
sprawowanie merytorycznej opieki nad studentem, pomoc w wykonywaniu czynnoci,
instrukta oraz zaopiniowanie raportu z przebiegu praktyki sporzdzonego przez studenta.
Wzór raportu stanowi załcznik do porozumienia;

•

zapewnienia studentom odpowiednich stanowisk pracy zgodnych z celem praktyki;

•

zapoznania studentów z obowizujcymi w zakładzie przepisami, a w szczególnoci:
regulaminem pracy, dyscyplin pracy, przepisami bhp, o ochronie informacji niejawnych
i ochronie danych osobowych oraz z praktycznymi moliwociami wykorzystania nabytej
przez nich wiedzy;

•

nadzoru nad właciw realizacj przez studentów powierzonych im czynnoci;

•

umoliwienia Wydziałowi kontroli dydaktycznej praktyk.

3. Wydział zobowizuje si do:
•

ustalenia wspólnie z zakładem pracy szczegółowych programów praktyk;

•

zaznajomienia studentów z programem praktyk;

•

nadzoru dydaktycznego;

•

powiadczenia odbycia praktyk zawodowych w Suplemencie do dyplomu ukoczenia
studiów.

4. Studentom odbywajcym praktyki przysługuj wiadczenia na zasadach okrelonych
w ustawie z dnia 30 padziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób
zawodowych powstałych w szczególnych okolicznociach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674,
z pón. zm.). wiadczenia okrelone w tej ustawie s finansowane ze rodków budetu
pastwa.
5. Zgłaszajcy si na praktyki studenci bd posiada wystawione im przez Wydział imienne
skierowania.
6. Student zgłosi si w zakładzie pracy celem szczegółowego ustalenia terminu i miejsca
odbywania praktyki.
7. W przypadku stosownego wymogu zakładu pracy student obowizany jest podpisa
owiadczenie dotyczce zachowania przez niego poufnoci informacji i innych danych
dotyczcych zakładu pracy przyjmujcego studenta, uzyskanych w zwizku z realizacj
porozumienia. Tre owiadczenia ustali zakład pracy.
8. Wszelkie zmiany w treci porozumienia wymagaj formy pisemnego aneksu, skutecznego po
podpisaniu go przez obie strony porozumienia.
9. Porozumienie niniejsze zostało sporzdzone w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, po
jednym dla kadej ze stron.



Dziekan Wydziału lub Prodziekan

Przedstawiciel Zakładu Pracy
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