
POROZUMIENIE 

w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych 

W dniu ………………………………………………………….. roku pomiędzy Akademią Kaliską im. Prezydenta 

Stanisława Wojciechowskiego, zwaną dalej „uczelnią” reprezentowaną przez Rektora Akademii 

Kaliskiej, w którego imieniu działa 

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

…………………………………………………….………………………………….. 

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

zwanym dalej „zakładem pracy”, reprezentowanym przez          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

z drugiej strony, zostało zawarte na okres ………………………………………………. porozumienie w sprawie 

organizacji praktyk zawodowych studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego następującej treści: 

§ 1 

I. Zakład pracy jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia 

praktyki, a w szczególności: 

 1) Wyznaczenia zakładowego opiekuna praktyki, odpowiedzialnego za organizowanie i przebieg 

praktyki zgodnie z niniejszym porozumieniem. 

 2)  Zapewnienia realizacji programu praktyk. 

 3) Zapewnienia opieki nad studentami i sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem 

przez nich prac wynikających z programu praktyk. 

 4) Zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie 

pracy, jak również o tajemnicy służbowej. 

 5) Zapewnienia studentom na czas odbywania praktyki środków przewidzianych w przepisach                   

o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

 6) Umożliwienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni sprawowania nadzoru dydaktyczno-

wychowawczego nad praktykami. 

 7)   Wystawienia studentom opinii o przebiegu praktyki w dzienniku praktyk.  

II. Zakład pracy nie jest zobowiązany do wynagrodzenia praktykanta, jednocześnie nie obciąża uczelni 

kosztami związanymi z przyjęciem studenta na praktykę. 

§2 



Uczelnia zobowiązuje się do: 

 1) Sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego oraz organizacyjnego nad przebiegiem 

praktyk. 

 2) Wyznaczenia opiekuna praktyk sprawującego nadzór nad przebiegiem praktyk. 

 3) Opracowania w porozumieniu z zakładem pracy programów praktyk. 

 4) Ubezpieczenia uczestników praktyk na czas odbywania praktyki zgodnie ze specyfiką danego 

kierunku/specjalności. 

 5) Realizacji innych obowiązków nałożonych na uczelnię przez obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

§3 

 1) Wobec studentów stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 2) Student odbywający praktykę jest zobowiązany do zachowania poufności oraz przestrzegania 

tajemnicy państwowej i służbowej danego zakładu pracy.      

§4 

W ramach podpisanego porozumienia zakład pracy przyjmie na praktyki zawodowe studenta/ów z 

kierunku Elektrotechnika: 

1……………………………………………………………………..…………., 

2…………………………………………………………………………………, 

3………………………………………………………………………………… 

§5 

Sprawy nie ujęte w niniejszym porozumieniu rozstrzygane będą na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów. 

§6 

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

 

 

 

(pieczątka uczelni i podpis osoby upoważnionej)        (pieczątka zakładu pracy i podpis osoby upoważnionej) 


