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POROZUMIENIE  

w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych  

zawarte 

w dniu............20... roku pomiędzy WSHIU Akademią Nauk Stosowanych, z siedzibą 

przy ul. 28 czerwca 1956r. 217/219 w Poznaniu (61-485), zwaną dalej Uczelnią, 

reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Panią dr Jolantę 

Sielską- Luftmann, a 

 

(nazwa i adres zakładu pracy) 

zwanym dalej „zakładem pracy” reprezentowanym przez Pana(ią) 

(imię i nazwisko, stanowisko) 

 

§ 1 

Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad prowadzenia i realizacji studenckich praktyk 
zawodowych.  

§ 2 

 

Realizacja praktyki powinna przebiegać w oparciu o ustalony w sylabusie (karcie przedmiotu) 
plan/program praktyk, a w szczególności gwarantować realizację założonych dla praktyki 
kierunkowej/ specjalnościowej efektów uczenia się. 

 

§ 3 

Student/ka zostaje skierowany/a przez Uczelnię w celu realizacji studenckiej praktyki 
zawodowej przewidzianej programem studiów. 

 

§ 4 

Praktyka studencka realizowana w ramach niniejszej umowy ma charakter nieodpłatny  

i z tytułu jej wykonywania Praktykantowi nie przysługują żadne roszczenia, zarówno w 

stosunku do Praktykodawcy, jak i Uczelni.  

§ 5 

Uczelnia zobowiązuje się do:  

1) sprawowania administracyjnego nadzoru nad praktykami studenckimi. Osobą 

odpowiedzialną za kontakt z Praktykodawcą oraz obieg dokumentów jest Koordynator 

studenckich praktyk zawodowych. 

2)  współuczestniczenia wraz z Praktykodawcą w nadzorze nad wykonywaniem przez 

studentów zadań wynikających z planu/ program praktyk studenckich. 
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§ 6 

Praktykodawca zobowiązuje się do:  

1) zapewnienia warunków umożliwiających realizację studenckich praktyk zawodowych 

zgodną z zasadami i planem/ programem określonym w sylabusie (karcie przedmiotu).  

2) współuczestniczenia wraz z Uczelnią w nadzorze nad wykonywaniem przez studentów 

zadań wynikających z planu/ program praktyk studenckich. 

3) zapoznania studentów z obowiązującymi w miejscu realizacji praktyk regulaminami  

i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zasadami ochrony 

przeciwpożarowej.  

 

§ 7 

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

§ 8 

 1) Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 9 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze Stron.  
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               Pieczęć i podpis osoby reprezentującej Uczelnię                 Pieczęć i podpis osoby reprezentującej Praktykodawcę 


