
UMOWA 

 

O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH 

 

 

 

Umowa zawarta w dniu .................................... pomiędzy: 

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 

Warszawa zwaną dalej „szkołą wyższą”, reprezentowaną przez Dziekana Wydziału 

Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu prof. dr hab. Wojciecha Wakulińskiego, 

z jednej strony, 

 

a ………………………………………………………………………………………………… 

 

 reprezentowanym 

 

przez .........................................................................................,  z drugiej strony,  

 

 

Umowa, następującej treści, została zawarta na okres: od dnia .........................................do  

 

dnia........................... 

 

 

 

1. Szkoła wyższa kieruje  studenta Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury 

Krajobrazu- międzywydziałowego kierunku biotechnologia 

 

 ……………………………………………………………………………… 
     (imię i nazwisko studenta) 

        

w celu odbycia praktyki zawodowej według programu zgodnego ze specyfiką pracy 

Zakładu/Instytutu/Katedry, jednostki organizującej praktykę zawodową zwanej dalej 

Jednostką. 

 

 

2.         Jednostka  zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do        

przeprowadzenia praktyki, a w szczególności: 

- zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, urządzeń zgodnie z programem 

praktyki, 

- zapoznania studentów z regulaminem pracy Jednostki, przepisami o 

bezpieczeństwie, organizacji pracy w oddziałach produkcyjnych, 

dokumentowanią przebiegu procesów technologicznych, 

- nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu 

praktyki. 

 

 

3. Jednostka  może zażądać od uczelni odwołania z praktyki studenta w przypadku, gdy 

naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy. 

 



4.        Jeżeli naruszenie dyscypliny pracy lub przepisów prawa pracy spowodowało zagrożenie 

dla życia, zdrowia lub istotnych interesów Jednostki, Jednostka może nie dopuścić 

studenta do kontynuowania praktyk. 

 

 

5. Szkoła wyższa jest zobowiązana do: sprawowania nadzoru dydaktyczno-  

wychowawczego i organizacyjnego nad  przebiegiem praktyk. 

 

6.         Opiekun praktyki jako przedstawiciel szkoły wyższej jest przełożonym studentów   

      odbywających praktykę. Odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celami i 

      ustalonym programem, jest upoważniony do rozstrzygnięcia wspólnie z  

      Dyrektorem/Prezesem Jednostki spraw związanych z przebiegiem praktyki. 

 

7.       Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszego porozumienia rozstrzygać będą ze strony  

            Uczelni Dziekan WOBiAK, a ze strony Jednostki…………………………………… …. 

 W przypadku gdy strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska, kwestie sporne rozstrzygać     

będzie sąd właściwy dla siedziby szkoły wyższej. 

 

8. Studentowi odbywającemu praktykę zawodową na podstawie niniejszej Umowy nie   

      przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. 

 

9.         Odbywanie praktyk nie stanowi wykonywania pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. 

 

10. Warunkiem rozpoczęcia praktyki jest ubezpieczenie studenta od następstw    

      nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenia tego student dokonuje 

      indywidualnie. Zaświadczenie o objęciu ubezpieczeniem NNW przedkłada w Jednostce 

      student. 

 

11. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z Kodeksem   

Cywilnym i Kodeksem Pracy. 

 

12. Niniejsza Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana za porozumieniem stron. 

 

 

13. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan Wydziału                                             Dyrektor Jednostki/Prezes Jednostki 

 

 

 

 

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

 

 

 


