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POROZUMIENIE 

w sprawie odbywania studenckich 

praktyk zawodowych 

 

zawarte dnia ........................................................................ w Kaliszu,  

pomiędzy Wydziałem Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, zwanym dalej „Wydziałem”, 

w imieniu którego działa: 

Dziekan/Prodziekan: .............................................................................................................................................................................. 

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

a ...................................................................................................................................................................................................................... 

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

reprezentowanym/ą/ przez: .................................................................................................................................................... 

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

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

zwanym/ą/ dalej „Zakładem Pracy” 

 

§ 1 

Wydział Politechniczny kieruje do Zakładu Pracy w celu odbycia nieodpłatnie praktyki 

zawodowej następujących studentów: 

Lp. Imię i nazwisko 
Rok 

studiów 

Okres praktyki 
Rodzaj praktyki 

od do 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

    
praktyka 

zawodowa 

 

1. Z  ramienia Uczelni  opiekunem praktyk zawodowych jest: 

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

(imię i nazwisko uczelnianego opiekuna praktyk  −  kontakt telefoniczny) 

 

§ 2 

1. W przypadku zawarcia porozumienia długoterminowego, liczbę studentów, termin 

i okres praktyki zawodowej strony uzgadniają każdorazowo w formie harmonogramu.  

 

§ 3 

1. Wydział Politechnicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta 

Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zobowiązany jest do: 
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− sprawowania nadzoru dydaktyczno−wychowawczego oraz organizacyjnego nad 

przebiegiem praktyk zawodowych, 

− przedstawienia Zakładowi Pracy celu i programu praktyk zawodowych, 

− przedłożenia opiekunowi praktyk z ramienia Zakładu Pracy Dziennika Praktyk 

Zawodowych. 

 

§ 4 

1. Zakład Pracy zobowiązany jest do zapewnienia warunków niezbędnych do 

przeprowadzenia praktyki zawodowej, a w szczególności do: 

− zapewnienia odpowiednich miejsc pracy, urządzeń, warsztatów, pomieszczeń, 

narzędzi i materiałów zgodnie z programem praktyk zawodowych, 

− zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, z przepisami 

o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej 

i służbowej, 

− ustanowienia zakładowego opiekuna praktyk zawodowych, 

− sprawowania nadzoru nad właściwym wykonaniem przez studentów zadań 

wynikających z programu praktyk zawodowych. 

 

§ 5 

1. Do studentów odbywających praktyki stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy, 

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

2. Student na czas praktyk zawodowych jest zobowiązany do posiadania aktualnego 

ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.  

 

§  6 

3. Zakład pracy może zażądać od Wydziału odwołania studenta z praktyki, w wypadku gdy 

naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy lub regulamin zakładowy oraz gdy nie 

wykonuje on zadań wynikających z programu praktyk zawodowych. 

4. Po zakończeniu praktyki zakładowy opiekun uzupełnia Dziennik Praktyk Zawodowych 

potwierdzając odbycie praktyki przez studenta i dokonuje oceny praktyki zawodowej.   

 

§ 7 

1. Uczelniany opiekun praktyk wspólnie z zakładowym opiekunem praktyk jest 

upoważniony do rozstrzygania spraw związanych z przebiegiem praktyk zawodowych.  

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 9 

1. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 

 

 

 

 

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

        (podpis, Dziekana/prodziekana)                                                  (podpis kierownika Zakładu Pracy lub upoważnionej osoby) 


