Załącznik nr 2
do Regulaminu Praktyk Zawodowych

POROZUMIENIE
w sprawie studenckich praktyk zawodowych
zawarte w dniu ………………….. roku
pomiędzy:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, reprezentowaną przez Prorektora
ds. Współpracy i Rozwoju, …………………………………, działającego z upoważnienia
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z jednej strony, a:
…………………………………………………………………………………………………...
......................................................................................................................................................
o następującej treści:
§1
W związku z przewidzianymi w planie studiów praktykami studenckimi, ………… oraz
Uczelnia zawierają niniejsze porozumienie w celu określenia wzajemnych praw i
obowiązków związanych z prowadzeniem nieodpłatnych, praktyk zawodowych studentów.
§2
Liczba studentów i termin odbywania praktyki winny być uzgodnione przez Uczelnię z
…………………. najpóźniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem praktyki.
§3
………………….. i Uczelnia ustalają, że zakres i sposób odbywania praktyk określa
„Program praktyk”.
§4
Strony porozumienia ustalają, że podstawą przyjęcia na praktykę będzie wystawione przez
Uczelnię imienne skierowanie do odbycia przez studenta praktyki w …………. /zał. nr 1 do
niniejszego porozumienia/ w okresie obowiązywania porozumienia, doręczone do
………………. najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed rozpoczęciem praktyk.
§5
Strony porozumienia w następujący sposób określają wzajemne obowiązki wynikające z
prowadzenia praktyk w ……………………..:
1. Uczelnia zobowiązana jest do:
a/ opracowania i dostarczenia ………………., najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed
rozpoczęciem praktyk, ramowych programów praktyk
b/ dostarczenia ……………….., najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed rozpoczęciem
praktyk, porozumienia w sprawie praktyk studenckich

c/ ubezpieczenia studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności
cywilnej oraz dostarczenie kserokopii do ……………….., najpóźniej w terminie 1
miesiąca przed rozpoczęciem praktyk
d/ poinformowania studenta o konieczności posiadania książeczki do celów sanitarnoepidemiologicznych z aktualnymi badaniami /w tym szczepienie przeciw WZW typu B i
badanie w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella/ niezbędnych przy podejmowaniu pracy i
dostarczenie ich do ………………, najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed rozpoczęciem
praktyk
e/ poinformowania studenta o konieczności posiadania ochronnego ubrania medycznego
f/ poinformowania studenta o konieczności posiadania identyfikatora wykonanego przez
studenta we własnym zakresie
g/ poinformowania studenta o konieczności posiadania obowiązkowej dokumentacji
niezbędnej do zaliczenia praktyki
h/ sprawowania nadzoru dydaktyczno – wychowawczego, jak również zapewnienia
stosownego nadzoru organizacyjnego nad odbywanymi praktykami.
i/ wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych na wniosek ……………….., w stosunku do
studenta nie przestrzegającego ustaleń zawartych w porozumieniu, a dotyczących zasad
odbywania praktyk.
2. ……………….. zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do
przeprowadzenia praktyk, a w szczególności do:
a/ zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, urządzeń, narzędzi i
materiałów, zgodnych z założeniami programowymi.
b/ zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami dotyczącymi bhp
oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.
c/ nadzoru nad wykonywaniem obowiązków studentów wynikających z programu praktyki
d/ umożliwienia opiekunom dydaktycznym Uczelni sprawowania nadzoru dydaktycznego
nad praktykami studenckimi i kontroli tych praktyk
e/ umożliwienia studentom korzystania z biblioteki zakładowej
f/ wyznaczenie opiekunów praktyk z ramienia ………………………
g/ zapoznanie studenta z procedurą postępowania obowiązującą w …………………… po
ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał mogący przenosić zakażenie
wirusami krwiopochodnymi HIV, HBV, HCV, a także wszczęcie takiej procedury wobec
studenta w przypadku dojścia do ekspozycji.
3. W przypadku nie doręczenia do …………………. w określonym terminie dokumentów o
których mowa w § 3 i § 4 pkt. 1 niniejszego porozumienia, student nie zostanie przyjęty do
odbycia praktyki.
§6
Do obowiązków osób sprawujących nadzór nad praktykami należy w szczególności:
1. Realizacja zajęć zgodnie z programem praktyk
2. Dbałość o bezpieczeństwo studentów odbywających praktyki i ponoszenie
odpowiedzialności za powierzonych im podopiecznych
3. Dbałość o przestrzeganie zasad zapobiegania zakażeniom wewnątrz zakładowym.
§7
1. Do obowiązków studentów należy pełna realizacja programu praktyki a w szczególności:
a/ zapoznanie się z programem praktyki oraz organizacją pracy, regulaminem pracy i
regulaminem ochrony danych osobowych ……………….., w którym odbywa praktykę.

b/ wykonywanie zadań wynikających z programu praktyki oraz poleceń Zakładowego
kierownika zawodowej praktyki studenckiej i opiekuna praktyki studenckiej
c/ uczestniczenie w zorganizowanym przez ……………….. szkoleniu bhp
d/ przestrzeganie obowiązujących w zakładzie pracy regulaminów i przepisów o ochronie
danych osobowych, dyscypliny pracy, przepisów bhp
e/ przestrzeganie etyki zawodowej i dochowanie tajemnicy zawodowej.
2. Student odbywający praktykę w ………………… ponosi odpowiedzialność za wyrządzone
z winy studenta szkody materialne powstałe na terenie ………………. w trakcie odbywania
praktyki.
3. Studentowi wykonującemu czynności w ramach praktyki zawodowej nie przysługuje
wynagrodzenie.
§8
………………….. może zażądać od Uczelni odwołania z praktyki studenta odbywającego
praktykę na podstawie skierowania, w przypadku, gdy naruszy on w sposób rażący
dyscyplinę pracy. Jeżeli naruszenie dyscypliny spowodowało zagrożenie dla życia lub
zdrowia, ………………… może nie dopuścić studenta do kontynuowania praktyki.
§9
Strony zobowiązują się do bieżącej wymiany informacji dot. wszystkich spraw związanych z
realizacją niniejszego porozumienia.
§ 10
Porozumienie zostało zawarte na czas określony od …………...do …………… roku.
§ 11
Opiekunem praktyki z ramienia Uczelni jest: …………………………………….…..
§ 12
Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zgody obu stron i muszą być wprowadzone w
formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie ogólnie
obowiązujące przepisy.
§ 14
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

....................................................
UCZELNIA

......................................................
ZAKŁAD PRACY

