
 

UMOWA NR ……/EZT-BOW.5360………..…….2017 

o organizację studenckiej praktyki zawodowej 

 

 
zawarta w dniu…………………….roku ……………….. pomiędzy:  

 

Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej 

Górze,  przy ul. Nowowiejskiej 3, 58-500 Jelenia Góra,  

w imieniu i na rzecz której działa – na podstawie pełnomocnictwa nr: RDOP-0170.1.16.2017 

    

 Dr Magdaleny Rękas – Prodziekana ds. Dydaktyki 

 

zwanej w treści umowy Uczelnią, 

 

a 

 

 

 

 
Nazwa i adres Organizatora praktyki  

reprezentowanym przez: 

…… 

 

zwanym w treści umowy Zakład Pracy. 

 

§ 1 

1. Na podstawie art.166 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1842, z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 

2016 r. w sprawie prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596) Uczelnia kieruje, a Zakład Pracy 

zobowiązuje się do przeprowadzenia przewidzianej w programie studiów, studenckiej praktyki 

zawodowej studenta: 

 

Imiona i nazwisko(a) Studenta (ów), 

miejsce zamieszkania 
Termin praktyki 

Rok studiów, 

Nr albumu 
Kierunek studiów 

   
 

   
 

 

2. Ze strony Uczelni osobą odpowiedzialną za organizację praktyki zawodowej jest Prodziekan ds. 

Dydaktyki, dr Magdalena Rękas.  

 

§ 2 

1. Zakład Pracy zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia praktyki zawodowych, zgodnie z 

Ramowym programem praktyki zawodowej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. W okresie odbywania praktyki student nie świadczy pracy na rzecz Zakładu Pracy i nie jest w nim 

zatrudniony w żadnej formie prawnej. Z tytułu odbywania praktyki student nie ma prawa do świadczeń 

finansowych ze strony Zakładu Pracy. 

3. Odbycie praktyki zawodowej zgodnie z jej programem Zakład Pracy potwierdza w Dzienniku praktyki i 

wydaje opinię o stopniu realizacji programu praktyki zawodowej oraz wystawia studentowi ocenę.  

4. Do studentów odbywających praktyki na podstawie skierowania stosuje się odpowiednio przepisy prawa 

pracy o ochronie kobiet i młodocianych, o dyscyplinie pracy oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy. 



5. Zakład Pracy może zażądać od szkoły wyższej odwołania studenta z praktyki, w wypadku, gdy naruszy on 

w sposób rażący dyscyplinę pracy, w tym również wtedy, gdy nie wykonuje on zadań wynikających z 

programu praktyki.  

 

§ 3 

Uczelnia zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad przebiegiem praktyki zawodowej. Nadzór nad 

praktyką sprawuje wskazany w § 1 ust. 2 Prodziekan ds. Dydaktyki. 

 

§ 4 

Uczelnia oświadcza, że Student  został ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków: 

 w ramach ubezpieczenia grupowego zapewnionego przez Uczelnię* 

 we własnym zakresie*.  

§ 5 

Uczelnia oświadcza, że student wyraził zgodę na przetwarzanie przez Zakład Pracy jego danych osobowych 

do celów związanych z realizacją praktyki (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych – tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 922, z późn. zm.). 

 

§ 6 

W sytuacji, gdy okres odbywanej przez studenta praktyki zawodowej jest dłuższy niż wymiar ustalony 

programem studiów, to część praktyki wykraczająca poza wymiar podstawowy uznana będzie jako praktyka 

fakultatywna.  

 

§ 7 

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową, a powstałe w toku praktyki, strony ustalą w drodze porozumienia. 

 

§ 8 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będą Prodziekan ds. Dydaktyki i 

osoba uprawniona do reprezentowania Zakładu Pracy. 

 

§ 9 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i dla 

studenta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  (Uczelnia)        (Zakład Pracy) 

 
 

* niepotrzebne skreślić 



 

Ramowy program praktyki zawodowej  

dla studentów 

Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 
 

 

Nazwisko i imiona studenta: ………………………………………………….……………………..  

Nr albumu ……………………. Forma studiów ………………………………………………….… 

Kierunek studiów / specjalność: ………………………………………/………….………………… 

 

 

1. Praktyka zawodowa realizuje założenia określone w niniejszym programie stanowiącym integralną część 

umowy z organizatorem praktyki oraz szczegółowe uzgodnienia pomiędzy organizatorem praktyki a 

studentem.  

2. Praktyka programowa realizowana przez studentów Wydziału, bez względu na rodzaj jednostki będącej 

organizatorem, uwzględnia zapoznanie się z m.in.: 

a)  zakresem działalności przedsiębiorstwa lub instytucji.  

b)  strukturą organizacyjnej, 

c)  prawnymi podstawami działalności, 

d)  zasadami zarządzania i organizacji pracy, 

e)  procesami technologicznymi, 

f)  działaniami marketingowymi, 

g)  działalnością w obszarze rachunkowości i finansów, 

h)  pracą na poszczególnych stanowiskach: 

 produkcyjnych, 

 administracyjnych, 

 finansowo-księgowych, 

 handlowych, 

 kadrowych. 

3. Praktyka zawodowa obejmuje obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP. 

4. Student odbywając praktykę zawodową zobowiązany jest do wykonywania zadań umożliwiających 

realizacje celów praktyki zawodowej i efektów kształcenia.  

5. Za zgodą Organizatora praktyki student może zbierać dane i informacje do przygotowania pracy 

dyplomowej-licencjackiej.  

 

 

 

 

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

  (Uczelnia)        (Organizator praktyki) 

 


