Załącznik 2 do „Regulaminu praktyk zawodowych”

Białystok, dn. ...........................................

UMOWA
o organizację praktyki zawodowej studenta II roku studiów stacjonarnych
pierwszego stopnia kierunku …………….... Uniwersytetu w Białymstoku
zawarta
w dniu ………………................... roku pomiędzy ......................................................................
.......................................................................................................................................................
z siedzibą w ...................................................., przy ulicy ...........................................................
zwanym dalej Organizatorem, reprezentowanym przez: …………...…………………………
......................................................................................................................................................,
a Wydziałem Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w
Białymstoku 15-245 przy ul. Ciołkowskiego 1K, zwanym dalej Uczelnią, reprezentowanym
przez Prodziekana Wydziału Biologiczno-Chemicznego ……………………………………,
działającego na mocy pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia
…………………………………… .
§1
Uczelnia kieruje studenta/kę …………………………………………………………………
(numer albumu ………………………………), zamieszkałego/łą w ………………………..
przy ulicy …………………………………………… na praktykę zawodową w
…………………………………..…………………………………………………………….…
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... .
w roku akademickim ………...…. .
§2
Czas trwania praktyki ustala się na okres od ................................... do .................................... .
§3
Organizator zobowiązuje się do:
1) zapoznania studenta z organizacją pracy (tj. z zakładowym regulaminem pracy,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, p. poż. itp.),
2) zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy umożliwiającego zdobycie
praktycznych umiejętności,
3) nadzoru nad wykonywaniem przez studenta powierzonych mu zadań,
4) wyznaczenia Opiekuna praktyki
(Imię i Nazwisko ……………………………………………...………………….. , dane
kontaktowe: nr tel. …………………, e-mail ……………………………………....),
5) potwierdzenia opinii o studencie wystawionej przez Opiekuna praktyki, zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy,

6) potwierdzenia studenckiego dziennika praktyk.
§4
Uczelnia zobowiązuje się do:
1) sprawowania nadzoru organizacyjnego nad przebiegiem praktyki,
2) przygotowania - w porozumieniu z zakładem pracy – programu praktyki, zapoznania
z nim studenta oraz kontroli jego realizacji,
3) ubezpieczenia studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) wyznaczenia koordynatora praktyki ze strony Wydziału Biologiczno-Chemicznego
(Imię i Nazwisko ……………………………………………………..………….., dane
kontaktowe: nr tel. …………………………, e-mail: ………………………………).
§5
Student zobowiązuje się podczas odbywania praktyki do:
1) zapoznania się:
- z charakterem pracy instytucji, w której odbywa praktykę,
- ze specjalistycznym sprzętem, aparaturą laboratoryjną i pomiarową,
- metodologią badań laboratoryjnych i terenowych,
2) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań wynikających z programu praktyki
powierzonych przez Opiekuna i Dyrektora,
3) czynnego uczestniczenia we wszelkich pracach wykonywanych u Organizatora,
4) przestrzegania zasad ochrony tajemnicy i ważnych informacji instytucji w zakresie
określonym przez Organizatora,
5) powiadomienia Opiekuna o nieobecności i jej przyczynach,
6) systematycznego prowadzenia dziennika praktyk.
§6
Praktyka ma charakter nieodpłatny i z tytułu jej wykonania studentowi nie przysługują żadne
roszczenia finansowe zarówno w stosunku do Organizatora jak i Uczelni.
Organizatorowi nie przysługują roszczenia finansowe w stosunku do Uczelni w związku z
opieką nad studentem.
§7
Wszelkie spory o charakterze nie majątkowym mogące wyniknąć z niniejszej umowy
rozstrzygają ze strony Uczelni - Dziekan, a ze strony Organizatora - Dyrektor bądź osoby
przez niego upoważnione, wymienione w niniejszej umowie.
§8
Umowa niniejsza jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu, pod
rygorem nieważności.

/pieczątka Wydziału Biologiczno – Chemicznego
Uniwersytetu w Białymstoku i podpis dziekana/

/pieczątka zakładu pracy i podpis
dyrektora lub osoby upoważnionej/

