UMOWA
o organizację praktyki studentów szkół wyższych
Dnia ................................................ 20… roku pomiędzy Wyższą Szkołą Handlu i Usług w
Poznaniu (61-485), ul 28 czerwca 1956r. 217/219, zwanej dalej „szkołą wyższą”,
reprezentowaną na podstawie upoważnienia przez Rektora Dziekana Wydziału SpołecznoEkonomicznego Panią dr Jolantę Sielską- Luftmann z jednej strony, a
.....................................................................................................................................................
(nazwa i adres zakładu pracy)

zwanym dalej „zakładem pracy” reprezentowanym przez Kierownika lub działającego na
podstawie upoważnienia Kierownika Pana(ią)
.....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko)

§1
Szkoła wyższa kieruje do ...........................................................................................................
(nazwa i adres zakładu pracy)

.....................................................................................................................................................
Studenta, w celu odbycia praktyki zawodowej.
§2
1. Zakład pracy zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia praktyk studenckich,
zgodnie z programem praktyk ustalonym przez szkołę wyższą oraz zgodnie z zasadami
określonymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Odbycie przez studentów praktyki zakład potwierdza wydaniem studentowi
odpowiedniego zaświadczenia.
§3
1. Praktyka zawodowa jest nieodpłatna. Koszty utrzymania i zakwaterowania podczas
praktyki pokrywa student.
2. Przed przystąpieniem do praktyk student zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW).

§4
Listę studentów odbywających praktyki zawiera poniższa tabela:

Imię i nazwisko

L.p.

Okres praktyki

Uwagi

§5
1. Spory o charakterze niemajątkowym mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygają
Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu oraz Kierownik zakładu pracy.
2. W sprawach nieregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy prawo o szkolnictwie
wyższym oraz przepisy kodeksu cywilnego
§6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

...............................................

...................................................

(pieczątka szkoły wyższej i podpis

(pieczątka zakładu pracy i podpis

osoby upoważnionej przez Rektora)

Kierownika lub osoby upoważnionej

Wyższa Szkoła Handlu i Usług
ul. 28 czerwca 1956 r. 217/219
61-485 Poznań
e-mail: dziekanat@wshiu.pl

SKIEROWANIE
Zgodnie z Porozumieniem z dnia ...................................................20..... roku pomiędzy
Wyższą
a

Szkołą

Handlu

i

Usług

w

Poznaniu,

...............................................................................................................................................,

kierujemy do Państwa Panią/Pana ..............................................................................................,
studentkę/studenta studiów...........................................................................................................
na

kierunku

...............................................................................

nr

albumu

........................................ w celu odbycia studenckiej kierunkowej/ specjalnościowej*
praktyki, w terminie od ...........................20..... r. do .....................20...... r.1
*niewłaściwe skreślić

Skierowanie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
........................................................
podpis i pieczątka Dziekana

Potwierdzam

przyjęcie

na

studencką

praktykę

zawodową

w

okresie

od ................................20.... r., do .................................20.....r.

.....................................................

podpis i pieczątka
Opiekuna praktyk ze strony zakładu pracy

1

Część w ramce wypełnia Student.

