Porozumienie
o organizacji zawodowych praktyk studenckich
odbywanych na podstawie skierowania z uczelni

zawarte dnia ………………………………..
pomiędzy
Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą
w Krakowie (30-387), ul. Gronostajowa 7, zwanym dalej Instytutem, reprezentowanym przez
mgr Katarzynę Rotter-Jarzębińską, Pełnomocnika ds. studenckich praktyk zawodowych w Instytucie
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ,
a
…………………………………………………………………………………
(nazwa, adres)

zwanym dalej Zakładem pracy, reprezentowanym przez
………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, funkcja)

a
Panem/Panią ………………………………………………….., studentem/ką kierowanym/ą na praktykę.
(imię i nazwisko)

§1
Instytut kieruje do ww. Zakładu Pracy ww. studenta/kę ……..roku studiów ………………………………
na kierunku Geografia (nr leg stud………………………….…) w celu odbycia praktyki zawodowej
w terminie od ………………….………… do …………………………
§2
1. Student/ka przyjmuje do wiadomości, że z tytułu odbywania praktyki nie ma prawa do świadczeń
finansowych zarówno ze strony Zakładu Pracy, jak i ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Student/ka zobowiązuje się przed podjęciem praktyki do zawarcia umowy ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania praktyki oraz do przedłożenia dowodu jej
zawarcia zarówno w Zakładzie Pracy, jak i u Pełnomocnika ds. studenckich praktyk zawodowych
w IGiGP UJ
3. Student/ka zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu praktyk zawodowych w IGiGP UJ,
zgodnie z dokumentem „Zasady odbywania praktyk zawodowych na studiach pierwszego stopnia w
Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego”.
§3
1. Zakład Pracy zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia
praktyki, a w szczególności do:
1) zapewnienia studentowi/ce odpowiedniego stanowiska pracy, zgodnie z założeniami uzgodnionego
programu praktyk,
2) zapoznania studenta/ki z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie
pracy, przepisami o bezpieczeństwie przeciwpożarowym oraz ochronie tajemnicy państwowej i
służbowej,

3) nadzoru nad wykonywaniem przez studenta zadań wynikających z programu praktyki,
2. Zakład pracy może żądać od Instytutu odwołania studenta w przypadku, gdy naruszy on w sposób
rażący dyscyplinę pracy.
3. Zakład pracy wyznaczy opiekuna praktyk, do obowiązków którego należeć będzie:
1) bezpośredni nadzór nad wykonywaniem przez studenta zadań oraz realizacją uzgodnionego
programu praktyki,
2) pomoc merytoryczna w przygotowaniu studenta do wykonywania pracy,
3) udzielanie informacji Pełnomocnikowi ds. studenckich praktyk zawodowych w IGiGP UJ informacji
na temat przebiegu praktyki,
4) wystawienie opinii w zakresie odbytej przez studenta praktyki.
4. Zakład Pracy dołoży starań, aby umożliwić studentowi/ce zapoznanie się z innymi stanowiskami
pracy oraz sposobem funkcjonowania instytucji.
§4
1. Instytut zobowiązuje się do:
1) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zakładem Pracy;
2) sprawowania, poprzez Pełnomocnika ds. studenckich praktyk zawodowych w IGiGP UJ, kontroli
przebiegu praktyki oraz dokonania oceny merytorycznej praktyki;
2) odwołania z praktyki studenta/ki w przypadku, gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy.
§5
1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Wszelkie decyzje dotyczące praktyki podejmują ze strony Instytutu – Pełnomocnik ds. studenckich
praktyk zawodowych w IGiGP UJ, a ze strony Zakładu Pracy - ………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…….
§6
Porozumienie zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do porozumienia:
1.Program praktyki (dostarcza Zakład Pracy),
2. Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia NNW (dostarcza student)

-----------------------------------------

------------------------------------------

Instytut

Zakład Pracy

----------------------------------------Student/ka

Dane kontaktowe (co najmniej numer telefonu i adres e-mail)
Pełnomocnik ds. praktyk w IGiGP UJ: tel. 12/664 53 03, e-mail: katarzyna.rotter@uj.edu.pl
Opiekun praktyk w Zakładzie Pracy:
Student/ka:

