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UMOWA 
o organizację studenckiej praktyki zawodowej 

 
 
Dnia ……………… roku pomiędzy Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu, zwanym dalej „Uczelnią”, reprezentowaną przez ……………… 

……………………………………… z jednej strony, a ………………………………………… 

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

zwanym dalej „Zakładem Pracy”, reprezentowanym przez ….……………………………………... 

została zawarta na okres od ……………… do ……………… umowa następującej treści:  

 

 

§1. 

1. Uczelnia kieruje do Zakładu Pracy w celu odbycia praktyki następujących studentów: 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko studenta Termin 

praktyki 

1.  
od:   

 

 

2. Praktyka ma charakter nieodpłatny 



§ 2 

Zakład Pracy zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia 

praktyki, a w szczególności do: 

1) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy zgodnie z programem praktyki, 

2) zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, zakładowymi przepisami o 

bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa/tajemnicy państwowej 

i służbowej, 

3) zapewnienia studentom odbywającym praktyki koniecznej odzieży roboczej i ochronnej 

przewidzianej w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy, 

4) ustanowienia zakładowego opiekuna praktyki, 

5) nadzoru nad wykonaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyki, 

6) wydania zaświadczenia "Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej" oraz potwierdzenia 

sprawozdania wykonanego przez studenta. 

 

§ 3 

Zakład Pracy może żądać od Uczelni odwołania z praktyki studenta odbywającego praktykę na 

podstawie niniejszej umowy w przypadku, gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy. Jeżeli 

naruszenie dyscypliny spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia, Zakład Pracy może nie 

dopuścić studenta do kontynuowania praktyki. 

 

§ 4 

1. Uczelnia jest zobowiązana do sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego oraz 

organizacyjnego nad przebiegiem praktyk. 

2. Opiekun praktyki, jako przedstawiciel Uczelni, jest przełożonym studentów odbywających 

praktykę, odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem i jest 

upoważniony do rozstrzygania, wspólnie z kierownictwem Zakładu Pracy, spraw związanych z 

przebiegiem praktyki. 

 

§ 5 

Student jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

 

§ 6 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................              ..............................................             ............................................... 
Dziekan WBiHZ          pełnomocnik ds.. praktyk studenckich    podpis kierownika Zakładu Pracy 


