Załącznik nr 2 do Regulaminu Praktyk Studenckich w UKSW

U M O WA O WS PÓ Ł P RAC Y
n r …………………
d o tyc zą c a o r ga n iza cji p r a ktyk s tu d enc kich

zawarta w dniu ……………………………………… pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (01-815)
ul. Dewajtis 5, (dalej: Uniwersytet), reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko oraz funkcja osoby reprezentującej UKSW

a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres Instytucji
(dalej: Instytucja), reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko oraz funkcja osoby reprezentującej Instytucję

zwanych w dalszej części umowy STRONAMI.
§ 1.
1. Strony nawiązują współpracę w zakresie realizacji praktyk studenckich dla studentów Uniwersytetu,
na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Realizacja niniejszej umowy, jaki i odbywanie praktyki, ma charakter nieodpłatny.
4. Podstawę dopuszczenia studenta do praktyk stanowi imienne „Skierowanie” wydawane przez
Uniwersytet, którego wzór określa załącznik do niniejszej umowy.
§ 2.
Uniwersytet zobowiązuje się do:
1) skierowania na praktykę studentów, którzy zostali poinformowani o konieczności zastosowania się
do wymagań Instytucji w zakresie posiadania ubezpieczenia (NNW, OC), zaświadczeń (o szczepieniu
przeciw WZW typu B, o przeprowadzeniu badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych);
2) sprawowania przez Pełnomocnik dziekana ds. praktyk na danym kierunku opieki nad studentem;
3) odwołania z praktyki studenta na prośbę Instytucji w wypadku, gdy naruszy on dyscyplinę pracy;
4) zachowania poufności wszelkich informacji, określonych przez Instytucję w drodze pisemnej.
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§ 3.
Instytucja zobowiązuje się do:
1) wyznaczenia Opiekuna praktyki pełniącego nadzór nad studentem;
2) umożliwienia pełnomocnikowi dziekana, o którym mowa w § 2 ust. 2 prowadzenia nadzoru
dydaktycznego nad studentem;
3) zapewnienia studentowi odpowiedniego stanowiska pracy, pomieszczeń, urządzeń, narzędzi
i materiałów, zgodnie z założeniami programowymi praktyki;
4) zapoznania studenta z obowiązującymi w Instytucji przepisami, w szczególności zakładowym
regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, przepisami o bezpieczeństwie
przeciwpożarowym, a także innymi właściwymi przepisami prawa w zakresie niezbędnym od odbywania
praktyki studenckiej;
5) potwierdzenia, w dokumentach wydanych przez Uniwersytet, zrealizowanej praktyki i opinii o jej
przebiegu.
§ 4.
1. Instytucja i Uniwersytet nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez
studenta w trakcie odbywania praktyki, a wynikłe z przyczyn leżących po stronie studenta.
2. Instytucja może żądać od Uniwersytetu odwołania z praktyk studenta, gdy naruszy on w sposób rażący
dyscyplinę pracy, a jeżeli naruszenie dyscypliny spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia,
Instytucja ma prawo nie dopuścić studenta do kontynuowania praktyki.
§ 5.
1. Praktyka studencka jest nieodpłatna i z tytułu jej odbycia studentowi nie przysługują roszczenia
finansowe – ani w stosunku do Uniwersytetu, ani w stosunku od Instytucji, z zastrzeżeniem ust. 2
2. W przypadku, gdy Instytucja zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu
pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Instytucją,
a studentem, bez udziału i pośrednictwa Uniwersytetu.
§ 6.
1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe - udostępnione zgodnie z przepisami art. 7, art. 4
ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych, stosując przy tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32
RODO, zapewniające właściwą ochronę danych osobowych oraz zapewniając dostęp do danych
osobowych wyłącznie osobom upoważnionym.
2. Strony będą przetwarzały dane osobowe wyłącznie w zakresie i w terminie realizacji zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.
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§ 7.
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności zastosowania formy
pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy szkolnictwa wyższego w zakresie organizowania praktyk studenckich.
3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygają polubownie: ze strony Uniwersytetu
– Prorektor, do którego kompetencji należą sprawy dotyczące praktyk, a ze strony Instytucji - osoba
upoważniona, a w wyniku braku ww. rozstrzygnięcia, właściwy rzeczowo Sąd w Warszawie.
§ 8.
Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

.....................................................................
Uniwersytet
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

….............................................................
Instytucja
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej)
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Z a łąc zn ik do u mo wy

SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą do:

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Pełna nazwa i adres Instytucji przyjmującej na praktyki, dział odbywania praktyk
o umożliwienie odbycia praktyki studentce / studentowi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie:
……………………………….………………………………..
Imię i nazwisko studenta, Wydział, kierunek studiów, rok studiów, nr albumu
w proponowanym terminie od ………………….................. do ………………………....
dzień – miesiąc- rok
dzień – miesiąc- rok

Uzgodniony z Instytucją zakres obowiązków studenta w trakcie praktyk:
1. ……………………………………………..
2. …………………………………………….
3. ……………………………………………

…………………….……………………….
Podpis studenta

…………………………..………………
Data wydania skierowania

…………………………………….………..………………
pieczątka i podpis osoby upoważnionej
reprezentującej Uniwersytet
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