POROZU M I E N I E
w sprawie
praktyk zawodowych (pozapedagogicznych)
studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
zawarte dnia ................................................
pomiędzy Instytutem Grafiki i Wzornictwa
zwanym dalej Instytutem/Katedrą, reprezentowanym przez Dyrektora/Kierownika ......................................................
a ...............................................................................................................................................................................................................................
(nazwa instytucji będącej miejscem praktyki)
zwanym(-ą) dalej Zakładem, reprezentowanym(-ą) przez .............................................................................................................
Strony uzgodniły, co następuje:
§1
1.

Instytut/Katedra kieruje do Zakładu na okres:........................ studenta(-ów)
.........................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

kierunku Grafika celem odbycia bezpłatnej praktyki zawodowej.
Student(ka) będzie odbywać praktykę pod opieką i nadzorem pracowników Zakładu,
wyznaczonych przez ...............................................................................................................................................................................
					
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Zakład)
3. Zakład zobowiązuje sie do:
– zapewnienia odpowiednich warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki;
– nadzoru nad wykonaniem przez studenta/ów powierzonych zadań;
– dokonania oceny praktyki.
4. Uczelnia nie pokrywa żadnych kosztów związanych z praktyką.
5. Student sam ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych
wypadków na okres praktyki. Ubezpieczenie to jest dobrowolne.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygają: ze strony Instytutu/Katedry 		
– Dyrektor/Kierownik, ze strony zakładu – ..........................................................................................................,
bądź też osoby przez nich upoważnione.
7. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.

§2
Porozumienie spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
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						..............................................................................................
					
(data i miejsce)				
						..............................................................................................
						
..............................................................................................
					
(nazwa i adres Zakładu)

Z A ŚWI AD CZE N I E
zakładu pracy
o odbytej praktyce zawodowej studenta

Student/Studentka ...........................................................................................................................................................................................
					
(imię i nazwisko, rok i kierunek studiów)
Odbył/a praktykę zawodową w wymiarze ..............................................................................................................................................
						
(proszę podać liczbę godzin przepracowanych)
W trakcie której: (opisowa opinia, zakres wykonywanych czynności, opis stanowiska pracy)

................................................						
podpis i pieczęć osoby reprezentującej Zakład				

