Załącznik nr 2 do Regulaminu
studenckich praktyk zawodowych WEiF UwB
z dnia 13.02.2020 r.

Umowa nr …….……….
o organizację studenckiej praktyki zawodowej
zawarta w dniu .............................. r. w Białymstoku, pomiędzy
...........................................................................................................................................................................................................

z siedzibą w
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Organizatorem, reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
a Wydziałem Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Warszawska 63, zwanym dalej
Uczelnią, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału:
..........................................................................................,
Uczelnia kieruje n/w studenta (Praktykanta) celem odbycia praktyki zawodowej według
załączonego programu praktyki.
Imię i nazwisko studenta
Nr albumu
Kierunek studiów
Czas trwania praktyki
Adres zamieszkania

§1
Uczelnia kieruje Praktykanta na praktykę zawodową na terenie i pod kierownictwem Organizatora. W
imieniu Organizatora funkcję Opiekuna praktyk zawodowych pełnić będzie:
Imię i nazwisko Opiekuna praktyk zawodowych Dane kontaktowe Opiekuna praktyk zawodowych ze
ze strony Organizatora
strony Organizatora
§2
Organizator zobowiązuje się do stworzenia warunków niezbędnych do zrealizowania praktyki zgodnie
z ramowym programem praktyk.
§3
Praktyka nie może się odbywać w warunkach szkodliwych dla zdrowia w rozumieniu przepisów prawa
pracy.
§4
Organizator zobowiązuje się do zapoznania Praktykanta z zakładowym regulaminem pracy oraz
przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. Organizator zobowiązuje się też do nadzoru
nad wykonywaniem przez Praktykanta zadań wynikających z charakteru instytucji przyjmującej
studenta.
§5
Uczelnia zobowiązana jest do sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego oraz organizacyjnego
nad przebiegiem praktyk. Obowiązki te w imieniu Uczelni pełni Opiekun praktyk zawodowych:
Imię i nazwisko Opiekuna praktyk zawodowych

Dane kontaktowe Opiekuna praktyk zawodowych

§6
Praca na rzecz Organizatora ma charakter nieodpłatny i z tytułu jej wykonania Praktykantowi nie
przysługują żadne roszczenia finansowe, zarówno w stosunku do Organizatora, jak i do Uczelni.
§7
W trakcie odbywania praktyk zawodowych student podlega ubezpieczeniu grupowemu od
nieszczęśliwych wypadków, którego koszty ponosi Uczelnia zgodnie z zapisem Regulaminu
studenckich praktyk zawodowych.
§8
Po zakończeniu praktyki Praktykant wypełnia dokumenty z jej przebiegu potwierdzone przez
Organizatora. Stanowią one podstawę decyzji o zaliczeniu praktyki przez studenta.
....................................................
podpis Dziekana WEiF UWB

.......................................................
podpis Dyrektora zakładu pracy
lub osoby upoważnionej

