
                  Zał cznik nr 1 
do Zarz dzenia Rektora nr  58/2018 

Porozumienie 
w sprawie organizacji obowi zkowej praktyki zawodowej studenckiej (ci głej kierunkowej) 

zawarte dnia ....................................... w Siedlcach, pomi dzy  

Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, z siedzib  przy ul. Konarskiego 2 w 
Siedlcach (08-110), NIP 821-001-44-90, REGON 000001471, zwanym dalej „Uniwersytetem”, 
reprezentowanym na podstawie udzielonego przez Rektora Uniwersytetu pełnomocnictwa, przez: 

 ............................................................................................  - Dziekana Wydziału ..............................................  

a 
 ..................................................................... z siedzib  w  ..........................  przy ul.  ........................................... , 

zwan /-ym dalej „Jednostk  przyjmuj c ”, reprezentowan /-ym przez: 

 ............................................................................................ - ...............................................................................  
o nast puj cej tre ci: 

§ 1 

1. Uniwersytet kieruje do Jednostki przyjmuj cej ni ej wymienionych studentów kierunku  ..............................  

specjalno ci . .................................................  na  ..........  - tygodniow  praktyk  zawodow : 

Lp. Nazwisko i imi  studenta Forma studiów Okres praktyki 

1.    

2.    

§ 2 
1. Jednostka przyjmuj ca zobowi zuje si  do: 

1) zapoznania si  z programem praktyki w celu zapewnienia wła ciwej realizacji zada  przez 
studenta odbywaj cego praktyk ; 

2) powołania opiekuna/-ów, pod kierunkiem którego/-ych student b dzie realizował program 
praktyki; 

3) zaplanowania odpowiedniej ilo ci zaj , aby umo liwi  studentowi wykonanie zada  ustalonych 
w programie praktyki; 

4) współdziałania z opiekunem praktyk z ramienia Uniwersytetu; 
5) umo liwienia nauczycielowi akademickiemu – opiekunowi praktyki z ramienia Uniwersytetu, 

sprawowania nadzoru merytorycznego nad przebiegiem praktyki; 
6) potwierdzenia i oceny praktyki studenta w dokumentacji praktyki według zasad okre lonych 

w programie praktyk; 
7) zapoznania studentów z regulaminem pracy, przepisami o bezpiecze stwie i higienie pracy oraz 

o ochronie tajemnicy słu bowej; 
8) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych 

osobowych otrzymanych od Administratora danych UPH w Siedlcach i od współpracuj cych 
z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy 
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. 

2. Jednostka przyjmuj ca o wiadcza, e w zwi zku ze zobowi zaniem do zachowania w tajemnicy 
danych osobowych nie b d  one wykorzystywane, ujawniane ani udost pniane bez pisemnej 
zgody Administratora danych w innym celu ni  wykonanie Porozumienia, chyba e konieczno
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowi zuj cych przepisów prawa lub Porozumienia. 

§ 3 
Uniwersytet zobowi zuje si  do: 
1) opracowania programu praktyki i zapoznania z nim studentów; 
2) współdziałania z opiekunem praktyk z ramienia jednostki przyjmuj cej studenta na praktyk ; 
3) sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego i organizacyjnego nad przebiegiem praktyki 

oraz kontroli i oceny praktyki. 



§ 4 
Strony zgodnie o wiadczaj , e Uniwersytet nie b dzie ponosił adnych kosztów zwi zanych z 
realizowan  w jednostce przyjmuj cej praktyk  studenck . 

§ 5 
Jednostka przyjmuj ca mo e da  od Uniwersytetu odwołania z praktyki zawodowej studenta, 
w przypadku naruszenia przez niego, w sposób ra cy, dyscypliny pracy. 

§ 6 
Sprawy nieuregulowane niniejszym porozumieniem strony b d  rozstrzyga  w ramach wzajemnych 
negocjacji i uzgodnie . 

§ 7 
Niniejsze porozumienie sporz dzone zostało w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym 
dla ka dej ze stron. 

      .....................................  
               podpis opiekuna praktyki  
                z ramienia Uniwersytetu  

............................................ ........................................... 
       podpis i piecz tka kierownika  podpis i piecz tka przedstawiciela 

     podstawowej jednostki organizacyjnej                                jednostki przyjmuj cej 
                                                                                                                                                                         


