
Załącznik nr 4 
do zarządzenia nr 122 /16 

POROZUMIENIE 

o prowadzeniu studenckiej praktyki dodatkowej  

 

Zawarte w Katowicach dnia ……. pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach,  

ul. 1 Maja 50, zwanym dalej „Uniwersytetem” reprezentowanym przez Rektora lub działającego na 

podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora 

Dyrektor Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

z jednej strony, a  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej „Przyjmującym na praktykę”, reprezentowanym przez  

....................................................................................................................................................................... 

z drugiej strony,  

 

oraz Studentem Uniwersytetu, zwanego dalej Studentem: 

Imię i nazwisko: ………………….. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wydział: ………………….. 

Rok studiów: … 

Nr albumu: ………………… 

z trzeciej strony,  

 

o następującej treści: 
 

§ 1  
Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 122 z dnia 28.12.2016 
w sprawie sposobu organizacji Krajowych Praktyk Studenckich Uniwersytet wyraża zgodę na odbycie 
praktyki Studentowi na okres od …… do ……. roku. 
 

§ 2  
Praktyka nie jest objęta programem studiów. 
 

§ 3  
Przyjmujący na praktykę zobowiązuje się do: 
1. Zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o ochronie tajemnicy 

państwowej i służbowej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. Wyznaczenia zakładowego opiekuna do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań 

wynikających z programu praktyki. 
3. Umożliwienia opiekunom praktyki sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad praktyką 

studencką oraz kontroli praktyki. 
4. Wypełnienia i wydania studentowi Karty realizacji praktyki potwierdzającą odbycie praktyki. 
5. Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
  



§ 4  
1. Nadzór organizacyjny nad przebiegiem praktyki studenckiej sprawuje przedstawiciel Biura 

Współpracy z Gospodarka i Absolwentami. 
2. Nadzór merytoryczny nad studencką praktyką dodatkową sprawuje Dziekan lub wskazany przez niego 

Prodziekan. 
3. Opiekun praktyki, jako przedstawiciel Uniwersytetu jest przełożonym studenta odbywającego 

praktykę, odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celem i jest upoważniony do rozstrzygania 
wspólnie z przedstawicielem przedsiębiorcy/instytucji spraw związanych z przebiegiem praktyki. 

 
§ 5  

1. Student oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
NNW zawarte we własnym zakresie przez studenta. 

2. Student jest zobowiązany do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym planem praktyki. 
 

§ 6  
1. Praktyka nie może odbywać się w warunkach szkodliwych dla zdrowia. 
2. Praktyka jest nieodpłatna i nie stanowi podstawy do nawiązania stosunku pracy. 

 
§ 7  

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 8  
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuję się przepisy Regulaminu 

Krajowych Praktyk Studenckich, ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Kodeksu Cywilnego. 
2. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej z umawiających się stron. 

 
 
 
 
 ............................................................. .............................................................  
 podpis i pieczęć podpis i pieczęć Dyrektora Biura Współpracy

 przedstawiciela Przyjmującego  z Gospodarką i Absolwentami 

 na praktyki 

 

 

 

 

 ............................................................. 
 podpis Studenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Porozumienia: 

 plan praktyki 

 kserokopia dowodu ubezpieczenia NNW 


