ZaãĈcznik nr 1
do Regulaminu studenckich praktyk nieobowiĈzkowych
nieobjčtych Regulaminem studiów
w Politechnice Lubelskiej

UMOWA
o organizacjč studenckich praktyk nieobowiĈzkowych
Dnia ……….............…….. 200... roku pomičdzy:
1. PolitechnikĈ LubelskĈ, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin,
zwanĈ dalej „UczelniĈ”, reprezentowanĈ przez ……………………....................…………
………………………….……… na podstawie upowaİnienia udzielonego przez Rektora
oraz
2. Panem/PaniĈ ...................................................................., zamieszkaãym(Ĉ) w ..............................
przy ulicy ............................................., Studentem Politechniki Lubelskiej, posiadajĈcym
legitymacjč studenckĈ o numerze ............................., zwanym(Ĉ) dalej „Studentem”
z jednej strony, a
w
.................................,
3. ....................................................................................................................
ul. ............................................ nr ............. zwanym dalej równieİ „Zakãadem pracy”,
reprezentowanym przez: .....................................................................................................................
/ imič i nazwisko, stanowisko /

z drugiej strony,
zostaãa zawarta umowa o organizacjč nieobowiĈzkowej praktyki zawodowej
studenta, o nastčpujĈcej treĤci:
§ 1.
1. Uczelnia kieruje do Zakãadu pracy Pana/PaniĈ ....................................................... Studenta ......... roku Wydziaãu ......................................, o numerze albumu
(indeksu) ....................., w celu odbycia na jego wniosek nieobowiĈzkowej praktyki
studenckiej w wymiarze ..................... dni roboczych/tygodni*, w terminie od dnia
.............................. roku do dnia ......................... roku.
§ 2.
Wniosek o organizacjč nieobowiĈzkowej praktyki zawodowej Student skãada
u Dziekana Wydziaãu Uczeni lub wskazanej przez niego osoby wraz z podpisanĈ
przez Zakãad pracy umowĈ.
§ 3.
Zakãad pracy zobowiĈzuje sič do zorganizowania i przeprowadzenia praktyki
studenckiej, zgodnie z programem ustalonym przez Zakãad pracy oraz Studenta,
stanowiĈcym zaãĈcznik do niniejszej umowy.
2. W okresie odbywania praktyki Student nie Ĥwiadczy pracy na rzecz Zakãadu
pracy i nie jest w nim zatrudniony w İadnej pozapracowniczej formie prawnej.
Z tytuãu odbywania praktyki Student nie ma prawa do Ĥwiadczeę finansowych,
chyba, İe Zakãad pracy postanowi wynagrodziþ Studenta.

1.

* niepotrzebne skreĤliþ

Przed podjčciem praktyki Student obowiĈzany jest do zawarcia umowy
ubezpieczenia od nastčpstw nieszczčĤliwych wypadków w okresie praktyki
i przedãoİenia polisy ubezpieczeniowej w zakãadzie pracy. W przypadku, gdy
Student opãaca w Uczelni rocznĈ skãadkč z tytuãu ubezpieczenia NW,
obowiĈzany jest przed podjčciem praktyki przedãoİyþ w Zakãadzie pracy
zaĤwiadczenie Uczelni o posiadaniu takiego ubezpieczenia.
4. Odbycie praktyki zgodnie z jej programem Zakãad pracy potwierdza
w wydanym Studentowi zaĤwiadczeniu, w ciĈgu 14 dni po zakoęczeniu
praktyki.
5. Do Studenta odbywajĈcego praktykč na podstawie niniejszej umowy stosuje sič
odpowiednio przepisy prawa pracy o ochronie kobiet i mãodocianych,
o dyscyplinie pracy oraz o bezpieczeęstwie i higienie pracy.
6. Zakãad pracy moİe wydaliþ Studenta z praktyki w przypadku, gdy naruszy on
w sposób raİĈcy dyscyplinč pracy, w tym równieİ wtedy, gdy nie wykonuje on
zadaę wynikajĈcych z programu praktyki. O fakcie, przyczynach i terminie
wydalenia Studenta z praktyki Zakãad pracy niezwãocznie powiadamia w formie
pisemnej Uczelnič.
3.

§ 4.
Uczelnia zobowiĈzuje sič do sprawowania nadzoru organizacyjnego nad
przebiegiem praktyki. Nadzór organizacyjny nad praktykĈ sprawuje Dziekan
Wydziaãu wymieniony na wstčpie niniejszej umowy lub wskazana przez niego
osoba.
§ 5.
Sprawy nieuregulowane niniejszĈ umowĈ, a powstaãe w toku praktyki, strony
ustalĈ w drodze porozumienia.
§ 6.
Ewentualne spory wynikãe w zwiĈzku z realizacjĈ niniejszej umowy
rozstrzygaþ bčdĈ Rektor Politechniki Lubelskiej i Dyrektor Zakãadu pracy.
§ 7.
Umowa sporzĈdzona zostaãa w trzech jednobrzmiĈcych egzemplarzach,
z których po jednym otrzymujĈ Uczelnia, Student oraz Zakãad pracy.

....................................................................
(pieczĈtka Uczelni i podpis osoby
upowaİnionej przez Rektora)

........................................................................
(pieczĈtka Zakãadu pracy i podpis
Dyrektora lub innej osoby upowaİnionej)

.............................................................
(czytelny podpis Studenta)

