Załącznik nr 1 B2
do uchwały Nr 1/III/6/2016 RW BMiZ PP
z dnia 10 czerwca 2016 r.

POROZUMIENIE
w sprawie organizacji praktyk studenckich

W dniu …………………………………………. pomiędzy:
Politechniką Poznańską
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
ul. Piotrowo 3
60 – 965 Poznań
zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez:
Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania
dr. inż. Krzysztofa Grześkowiaka
a:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
zwanym dalej Organizacją, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
zostało zawarte porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych.
§1
Przedmiotem porozumienia jest prowadzenie przez Organizację bezpłatnej praktyki
studenckiej zawodowej dla studenta Uczelni. Czas trwania praktyki strony ustalają na okres
od …………………………….. do ………………………………………..

§2
Uczelnia kieruje do Organizacji w celu odbycia praktyki Studenta Wydziału Budowy Maszyn
i Zarządzania, kierunku…………………………………………………………………….,
imię i nazwisko Studenta: …………………………………………………………………………

§3
Student zobowiązany jest do ubezpieczenia się na swój koszt od następstw nieszczęśliwych
wypadków w czasie trwania praktyki w Organizacji.
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§4
Uczelnia zobowiązuje się do sprawowania nadzoru dydaktycznego oraz organizacyjnego
nad przebiegiem praktyki.

§5
Organizacja zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia
praktyki, a w szczególności:
1. zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, urządzeń,
narzędzi i materiałów;
2. zapoznania Studenta – Praktykanta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami
o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej;
3. nadzoru nad wykonywaniem przez Studenta – Praktykanta zadań wynikających
z programu praktyk.

§6
Odbycie praktyki przez Studenta potwierdzone zostanie przez upoważnionego
przedstawiciela Organizacji, tj. Opiekuna praktyki po stronie Organizacji poprzez pieczęć
i podpis na sprawozdaniu z przebiegu praktyki opracowanym przez Studenta – Praktykanta.
Opiekun praktyki po stronie Organizacji wypełni także ankietę opisującą uzyskane przez
Studenta – Praktykanta efekty kształcenia.

§7
Organizacja może zażądać od Uczelni odwołania z praktyki Studenta – Praktykanta
w przypadku, gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy. Jeżeli naruszenie dyscypliny
spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia, Organizacja może nie dopuścić Studenta
do kontynuowania praktyki w Organizacji.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy
kodeksu cywilnego.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

_____________________________

_____________________________

Uczelnia

Organizacja

Regulamin organizacji praktyk studenckich objętych programem studiów
na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania (WBMiZ) Politechniki Poznańskiej - 2016

