
Ogólne porozumienie w sprawie prowadzenia praktyk studenckich 

dla studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie  

 w …………………r. 

 

 

Porozumienie zawarto dnia ............................w .......................................... Jego stronami są: 

 

1. Uczelnia - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwana w dalszej części 

porozumienia Uczelnią, którą reprezentuje na mocy upoważnienia Rektora Prodziekan ds. 

kierunków: ………………………………………………... 

 

2. ………………………………………., zwanym w dalszej treści porozumienia "Zakładem", 

który reprezentuje Pan/i ……………………………….. – dyrektor zakładu. 

 

 

§1 

Porozumienie zostaje zawarte na okres …………….. łączna liczba studentów objętych praktyką - ….. 

osoby w okresie 15 maj – 15 wrzesień 20…. r.  

 

§2 

Praktykę w jednostce będą odbywali studenci Wydziału Rolniczo-Ekonomicznnego - kierunek: 

…………………………………. Indywidualny termin praktyki zostanie ustalony pomiędzy Dyrekcją 

Zakładu a studentami, a uzgodniona lista studentów zostanie przekazana do Zakładu do 15 kwietnia 

…………….r. 

 

§3 

Praktyka odbywać się będzie w oparciu o ogólny program praktyki stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego porozumienia. 

 

§4 

Nadzór dydaktyczno - wychowawczy nad praktykami studenckim sprawuje 

…………………………… – pełnomocnik dziekana WR-E ds praktyk studenckich.  

 

§5 

Zakład zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do prowadzenia praktyki, a w 

szczególności: 

1. zapewnienia odpowiednich stanowisk praktyki zgodnie z programem praktyki, 

2. zapoznania studenta z regulaminem pracy, przepisami o BHP oraz ochronie tajemnicy państwowej i 

służbowej, a także o ochronie danych osobowych, 

3. miejsca zakwaterowania (do uzgodnienia). 

 

§6 

Uczelnia zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad przebiegiem praktyki. 

 

§7 

Uczelnia oświadcza, że student skierowany do odbywania praktyki: 

1. posiada zdolność do wykonywania czynności zgodnie z programem praktyki, 

2. posiada aktualne badania lekarskie, 

3. posiada ubezpieczenie OC.  

 



§8 

Do obowiązków praktykanta należy pełna realizacja programu a w szczególności: 

1. zapoznanie się z programem praktyki oraz dokumentami, o których mowa w §5 ust.1 pkt 1 

niniejszej umowy, 

2. sumienne wykonywanie zadań wynikających z programu praktyki oraz poleceń wyznaczonego 

opiekuna, 

3. przestrzeganie obowiązującego w Zakładzie regulaminu pracy i dyscypliny pracy, przepisów BHP, 

przepisów o ochronie danych osobowych oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, 

4. pokrywanie kosztów dojazdów i wyżywienia. 

 

§9 

Do studentów odbywających praktykę zastosowanie mają przepisy prawa pracy o ochronie pracy 

kobiet i młodocianych, o dyscyplinie pracy oraz o BHP. 

 

§10 

Zakład może zażądać od Uczelni odwołania z praktyki studenta w wypadku: 

1. naruszenia przez praktykanta w sposób rażący dyscypliny pracy, 

2. uporczywego niewypełniania obowiązków wynikających z programu praktyki. 

 

§11 

1. Studentowi wykonującemu czynności w ramach praktyki studenckiej nie przysługuje/przysługuje* 

wynagrodzenie zgodnie z umową i warunkami wynagrodzenia zaproponowanymi przez Zakład. 

2. Uczelnia kierująca studenta na praktykę nie pokrywa żadnych kosztów związanych z praktykami. 

 

§12 

Uczelnia oświadcza, że student odbywający praktykę w jednostce został zapoznany z treścią 

niniejszego porozumienia. 

 

§13 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem obowiązują przepisy ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164 poz.1365 z późn. zm.) oraz kodeksu 

cywilnego. 

 

§14 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 

§15 

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

 

 

Uczelnia        Zakład 

 

 

 

 

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


