
UMOWA O  ORGANIZACJI  PRAKTYKI PRZEWIDZIANEJ W PROGRAMIE 

KSZTAŁCENIA ODBYWANEJ  NA  PODSTAWIE  SKIEROWANIA  UCZELNI  

  

  

  

  

Dnia …………………..20_ _ r. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim we Wrocławiu Wydział  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Uczelnią”, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału lub osobę 

upowaŜnioną przez Rektora …………………………………………………………………………………………… 
            (imię i nazwisko, stanowisko)  

z jednej strony, a ………………………………………………………….……………………………………………………  
                        (nazwa zakładu pracy)  

zwanym dalej „Zakładem Pracy”  

reprezentowanym przez Dyrektora lub osobę upowaŜnioną przez Dyrektora 

………………………………………………………..……… z drugiej strony, zgodnie z zarządzeniem Nr 

115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie 

organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie 

Wrocławskim, zostaje zawarta na okres od ………………………………………. do  

…………………………………………  

  

umowa o następującej treści:  

  

§ 1  

  

1. Uczelnia  kieruje …………………….………………………….……….   studenta ………………………..roku,   
                            (imię i nazwisko)                  (podać rok)  

kierunku…………………………………………………………………………………………………………………………….…..  

studiów stacjonarnych/niestacjonarnych do Zakładu Pracy w ……………………..…………………  

przy ul. ……………………………………………………….…… w celu odbycia praktyki w terminie  od 

…………….…………….. do …………………………………….  

  

  

2. Szczegółowy zakres i sposób odbycia praktyki uzgodniony między stronami określa 

program praktyk stanowiący Załącznik do niniejszej Umowy.   

  

§ 2  

  

Zakład pracy zobowiązuje się do:  

1/  ustalenia w porozumieniu ze studentem podejmującym praktykę, 

obowiązującego czasu pracy i zakresu obowiązków,  

2/  zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy i materiałów do przeprowadzenia 

praktyki zgodnie z programem praktyk,  

3/  zapoznania studenta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami  o 

bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ochronie tajemnicy państwowej  i 

słuŜbowej,   

4/  nadzoru wykonywanych przez studenta zadań wynikających z programu 

praktyki,   

5/  umoŜliwienia opiekunom praktyk sprawowania nadzoru dydaktycznego nad 

praktyką,  

6/  wystawienia studentowi zaświadczenia o odbyciu praktyki zgodnie ze wzorem 

obowiązującym w Uczelni.  

  

  

§ 3 Uczelnia 

zobowiązuje się do:  



1/ opracowania w porozumieniu z Zakładem Pracy szczegółowego programu praktyki  i 

zapoznania z nim studenta,  

2/ sprawowania nadzoru dydaktycznego nad przebiegiem praktyki.  

  

§ 4  

Uczelnia skieruje na praktykę jedynie studenta ubezpieczonego od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NW) i odpowiedzialności cywilnej.   

  

§ 5  

Wszelkie spory o charakterze niemajątkowym, mogące wyniknąć z niniejszej Umowy 

rozstrzyga ze strony Uczelni opiekun praktyk, a ze strony Zakładu Pracy – Dyrektor, bądź 

teŜ osoby przez nich upowaŜnione, wymienione w niniejszej Umowie.  

  

§ 6  

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla kaŜdej strony.  

  

§ 7  

  

Strony informują się wzajemnie o wyznaczonych osobach do sprawowania opieki nad 

uczestnikami praktyk.  

  

  

  

  

  

  

…………………………………………         …………………………………………………  

           Uczelnia                   Zakład Pracy  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Załącznik Nr 4 do 

zarządzenia Nr 115/2013 z 

dnia 25 lipca 2013 r.  

   

  

  

  



  

  
pieczęć wydziału  

                                                                             Wrocław, dnia…………………  

  

  

  

  

  

  

SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ   

  

Wydział ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Uniwersytetu Wrocławskiego  

Kieruje Pana/Panią ……………………………………….…………………………………………………………………….. 

studenta/studentkę kierunku (kod programu USOS) ..………………………………………………………. 

na praktykę przewidzianą w programie kształcenia do ……………………………………………………… 

w terminie od … ………………………………………do………………………………………………….  

Student/ka okazał/a w Uczelni dokumenty świadczące o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych 

wypadków i od odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyki .  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        

  …………………………………………………………………                        
dziekan lub osoba przez niego upowaŜniona   
  

  

  

  

  

  
Załącznik Nr 5  do 

zarządzenia Nr 115/2013  z 

dnia 25 lipca 2013 r.  

  

  

  

                          

  

  

  



DEKLARACJA  

  

Student/ka  ………………………………………………………………………………………………………………………  

Wydział ………………………………………………………………………………………………………………………………  

Kierunek/specjalność …………………………………………………………………………………………………………  

Rok studiów …………………………………………………………………………………………………………………………  

Nazwa Zakłady Pracy, w którym student/ka odbywa praktykę  

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………  

Termin praktyki ……………………………………………………………………………………………………………………  

  

Oświadczam, Ŝe zapoznałem/am się z niŜej przedstawionymi warunkami praktyki  i 

zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

1. Student/ka zobowiązuje się do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NW) i odpowiedzialności cywilnej (OC).  

2. Student/ka zobowiązuje się do obycia praktyki zgodnie z programem, a ponadto:   

a) przestrzegania ustalonego przez Zakład Pracy porządku i dyscypliny,  

b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpoŜarowej,  

c) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy słuŜbowej i państwowej oraz 

ochrony poufności danych w zakresie określonym przez Zakład Pracy,  

d) przestrzegania zasad obywania praktyk określonych przez Uczelnię  w 

zarządzeniu.  

3. Praca na rzecz Zakładu Pracy ma charakter nieodpłatny i z tytułu jej wykonywania 

studentowi/studentce nie przysługują Ŝadne roszczenia finansowe, zarówno  w 

stosunku do Zakładu Pracy jak i Uczelni.  

4. Po zakończeniu praktyki zawodowej, student/ka sporządza sprawozdanie  z przebiegu 

praktyki, które potwierdza zakładowy opiekun i osoba upowaŜniona z Uczelni.  

  

  

  

  

…………………………………………  

Data i podpis studenta/studentki  

  

  

                

          

  
Załącznik Nr 6 do 

zarządzenia Nr 115/2013  z 

dnia 25 lipca 2013 r.  

  

  

  

…………………………………………………….             

     pieczęć jednostki przyjmującej                 

          (miejscowość, data)  

  



  

  

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI   

  

Pan/i …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Student/ka Wydziału ………………………………………………………………………………………………………… 

kierunku studiów ………………………………………………………………………………………………………………… 

obył/a praktykę  w………………………………………………………………………………………………………………  

(nazwa oraz NIP Zakładu Pracy)  

zgodnie z ustalonym programem w terminie od …………………………… do ………………………  

  

Opinia z  przebiegu praktyki:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

          

  

  

  

  

…………………………………  

Zakład Pracy podpis osoby 

upowaŜnionej  

   

  

  

  

  

    ……………………………  

        pieczęć wydziału     

podpis opiekuna praktyk   


