POROZUMIENIE
o przyjęciu studenta Uniwersytetu Łódzkiego na praktyki studenckie nieobligatoryjne

W dniu …………………… pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim (UŁ) reprezentowanym przez:
Pana Dariusza Koperczaka, Dyrektora Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ
a ………………………………………………………………………………………………………...
(nazwa i adres podmiotu przyjmującego na praktyki studenckie)

zwanym dalej „podmiotem przyjmującym na praktyki studenckie” reprezentowanym przez:
Pana/Panią ………………………………………………………………………………...………………..
(imię i nazwisko)

zostało zawarte porozumienie o następującej treści:
1. Uniwersytet Łódzki kieruje studentów celem odbycia praktyki studenckiej nieobligatoryjnej,
zwanej dalej „praktyką studencką”.
2. Podmiot przyjmujący na praktyki studenckie zobowiązuje się do:
a) zorganizowania i przeprowadzenia praktyki studenckiej;
b) powołania opiekuna praktyki;
c) ustalenia ze studentem obowiązującego harmonogramu praktyk oraz zakresu obowiązków;
d) zapoznania studenta z zasadami BHP, regulaminem pracy obowiązującym w jednostce
przyjmującej na praktyki, przepisami o ochronie tajemnicy służbowej, przepisami o ochronie
danych osobowych oraz ze sposobem wykonywania praktyk na wyznaczonych stanowiskach;
e) zapewnienia odpowiedniego miejsca odbywania praktyk, urządzeń, narzędzi, pomieszczeń
i materiałów zgodnie z założeniami programowymi praktyki;
f) koordynacji wykonywanych przez studenta zadań wynikających z harmonogramu praktyk
oraz zakresu obowiązków;
g) wystawienia studentowi zaświadczenia o odbyciu praktyki, w którym zostaną zawarte
informacje o okresie odbywanej praktyki oraz zakresie wykonywanych obowiązków;
h) pokrycia kosztów badań profilaktycznych oraz odzieży i obuwia ochronnego, jeżeli wymaga
tego regulamin podmiotu przyjmującego na praktyki studenckie.
3. Studenci odbywający praktyki studenckie zobowiązują się do:
a) przestrzegania ustalonego harmonogramu praktyk i zakresu obowiązków;
b) przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce przyjmującej na praktyki, przepisów
o ochronie tajemnicy służbowej, przepisów o ochronie danych osobowych;
c) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych;
d) wykonywania powierzonych zadań sumiennie i starannie;
e) zachowania w tajemnicy informacji udostępnianych w trakcie odbywania praktyki (wszelkie
materiały udostępnione w czasie odbywania praktyki mogą być wykorzystane przez studenta
tylko za zgodą podmiotu przyjmującego na praktyki studenckie);
f) ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie odbywania praktyk
(podmiot przyjmujący na praktyki studenckie nie ponosi kosztów z tytułu ubezpieczenia).

4. Praktyki studenckie są co do zasady nieodpłatne. W przypadku odmiennych ustaleń pomiędzy
podmiotem przyjmującym na praktyki studenckie a studentem, strony mogą zawrzeć odrębną
umowę, w której określają m.in. wysokość wynagrodzenia za pracę realizowaną w ramach
praktyki studenckiej i zasady jego wypłaty.
5. W uzasadnionych przypadkach każda ze stron porozumienia może odstąpić od jego realizacji.
6. Wszelkie spory powstałe w toku praktyk rozwiązywane są polubownie między stronami
niniejszego porozumienia.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem obowiązują przepisy: ustawy z dnia
17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późń. zm.).
8. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia są dokonywane w formie pisemnych aneksów do
porozumienia podpisanych przez każdą ze stron porozumienia.
9. Porozumienie sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym
egzemplarzu otrzymuje każda ze stron porozumienia. Jeden egzemplarz otrzymuje student
odbywający praktykę.
10. Dane studenta odbywającego praktykę:
Imię i nazwisko
studenta

Numer legitymacji
studenckiej

Kierunek studiów

Termin praktyki

11. Dane opiekuna praktyk:
Imię i nazwisko………………………………………………….
Numer telefonu: ………………………………………………...
Adres e-mail:…………………………………………………….

……………………………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej ze strony UŁ)

……………………………….………
(pieczęć firmowa oraz pieczęć imienna
i podpis osoby reprezentującej podmiot
przyjmujący na praktyki studenckie)

