UMOWA
O ORGANIZACJĘ STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

zawarta w dniu ....................................................................... w ..........................................................................
pomiędzy:
.......................................................................................................z siedzibą w ………………………..………...

zwanym dalej Organizatorem praktyki, reprezentowanym przez:
.....................................................................................................................................................................................

a
Politechniką Lubelską w Lublinie, zwaną dalej Politechniką Lubelską,
reprezentowaną przez:
.....................................................................................................................................................................................
(tytuł, imię i nazwisko dziekana )

oraz
p. ........................................................................., zamieszkałym/łą ....................................................................
.....................................................................................................................................................................................

zwanym/ą dalej Praktykantem.
§ 1.
Politechnika Lubelska kieruje Praktykanta do odbycia praktyki zawodowej na terenie i pod
kierownictwem Organizatora praktyki, w terminie od …………………………… do
…………………………

§ 2.
1. Organizator praktyki zobowiązuje się do stworzenia warunków niezbędnych do
zrealizowania praktyki zgodnie z programem uzgodnionym pomiędzy stronami.
2. Do uzgodnienia programu praktyki upowaŜnieni są:
– ze strony Politechniki Lubelskiej, opiekun praktyki
..………….……………………………………………………………………………………………..….……
(tytuł, imię i nazwisko nauczyciela akademickiego Uczeni)

– ze strony Organizatora praktyki
..............................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Praktyka nie moŜe się odbywać w warunkach szkodliwych dla zdrowia w rozumieniu
przepisów prawa pracy.
§ 3.
1. Politechnika Lubelska zobowiązana jest do sprawowania nadzoru merytoryczno–
wychowawczego nad przebiegiem praktyki.
2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, pełni w imieniu Politechniki Lubelskiej
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk lub Opiekun praktyki, który jest upowaŜniony do
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kontroli realizacji programu praktyki oraz do rozstrzygania, w porozumieniu
z Organizatorem praktyki, wszelkich spraw związanych z przebiegiem praktyki.
§ 4.
Praktykant zobowiązuje się do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem,
a ponadto do przestrzegania:
1) zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię;
2) ustalonego przez Organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy;
3) zasad BHP i ochrony przeciwpoŜarowej;
4) zasad zachowania tajemnicy słuŜbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych
w zakresie określonym przez Organizatora praktyki.
§ 5.
1. Po zakończeniu praktyki Praktykant sporządza sprawozdanie z jej przebiegu i przedstawia
go do zatwierdzenia Organizatorowi praktyki i Opiekunowi praktyki (Pełnomocnikowi
Dziekana ds. praktyk).
2. Zatwierdzone sprawozdanie stanowi podstawę do wydania decyzji o zaliczeniu studentowi
faktu odbycia praktyki.
§ 6.
1. Z tytułu odbycia praktyki studentowi nie przysługuje Ŝadne roszczenie finansowe ani
w stosunku do Uczelni, ani w stosunku do Organizatora praktyki, z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy Organizator praktyki zdecyduje o moŜliwości otrzymania przez
studenta wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyki,
stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Organizatorem praktyki a studentem, bez
pośrednictwa Uczelni.
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