POROZUMIENIE
o prowadzeniu klinicznej praktyki studenckiej

zawarte w dniu ........................ r.,
pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie Al. Mickiewicza 21, NIP 675-000-21-18
REGON 000001815, reprezentowanym przez
Marian Skoczeń - specjalista ds. bytowych studentów - Dział Nauczania
- upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa do podejmowania zobowiązań w imieniu Rektora
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zwanym dalej „Uczelnią”, a
…………………………………………………………………………………..…...………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Zakładem”
Strony postanawiają w sprawie klinicznych studenckich praktyk na okres
od ................................................... do ...................................................
zawrzeć porozumienie następującej treści:
§1
1.

2.

Uczelnia kieruje studenta/studentkę …………………………………………………….
zwanego dalej „Praktykantem” do Zakładu w celu odbywania praktyk według ustalonego
programu i zgodnie z regulaminem praktyk. Program praktyk oraz regulamin praktyk
stanowią załączniki nr 1 i 2 do mniejszego porozumienia.
Praktyka studencka będąca przedmiotem niniejszego porozumienia trwa od
................................................... do ................................................... łącznie w ilości … godzin.
§2

1. Uczelnia oświadcza, iż pouczyła Praktykanta o obowiązku:
a) posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy;
b) posiadania odzieży roboczej i aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz
od następstw nieszczęśliwych wypadków;
c) rzetelnego wykonywania powierzonych przez Zakład obowiązków, dbania o powierzony
przez Zakład sprzęt, materiały i inne wyposażenie oraz obowiązku wykonywania
wszystkich poleceń opiekuna praktyki oraz innych osób wskazanych przez Zakład
dotyczących szkolenia.
2. Uczelnia zobowiązuje się do sprawowania nadzoru dydaktyczno–wychowawczego oraz
organizacyjnego nad przebiegiem praktyki.
§3
1. Zakład oświadcza, iż spełnia wszelkie wymogi niezbędne do przeprowadzenia praktyki
studenckiej zgodnie z załączonym programem praktyk, w tym iż czas pracy Zakładu wynosi
co najmniej 40 godzin tygodniowo.
2. Zakład zobowiązuje się do:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

umożliwienia odbycia przez Praktykanta wskazanego w § 1 ust. 1 praktyki studenckiej
zgodnie z załączonym programem praktyk;
zapewnienia odpowiednich miejsc pracy celem realizowania programu praktyki;
zapoznania Praktykanta z regulaminem Zakładu, przepisami o bezpieczeństwie i higienie
pracy oraz ochronie tajemnicy służbowej i państwowej;
zapewnienia Praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
nadzoru nad wykonywaniem przez Praktykanta zadań wynikających z programu praktyki;
umożliwienia Pełnomocnikowi ds. Praktyk Klinicznych pełnienia jego obowiązków, a
władzom Uczelni sprawowania kontroli nad przebiegiem praktyki;
wydania zaświadczeń o odbyciu praktyki.
§4

1.
2.

Uczelnia wyznacza …………………………………. tel. ………………….. e-mail
…………………………….. na opiekuna merytorycznego Praktykanta.
Zakład wyznacza ……………………………………… do sprawowania nadzoru nad
przebiegiem praktyki.
§5

1.

2.
3.
4.
5.

Za umożliwienie odbycia praktyki oraz nadzór nad jej przebiegiem Uczelnia zapłaci
Zakładowi wynagrodzenie w kwocie 32 zł (słownie: trzydzieścidwa/100 zł) brutto za 1 osobę
za 1 dzień praktyki tj. łącznie .....….. (słownie: ……………………. ).
Zakład obowiązany jest do wystawienia i złożenia Uczelni prawidłowo wystawionej faktury
najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia praktyki.
Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Uczelni.
Praktykantowi z tytułu odbywania praktyki w Zakładzie nie przysługuje wynagrodzenie.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje w przypadku nie dopełnienia przez
Zakład wymogów, o których mowa w § 3 bądź ich naruszenia przez Zakład.
§6

1. W sytuacji, gdy Praktykant narusza postanowienia niniejszego Porozumienia, w tym
zwłaszcza nie dopełnił obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1, Zakładowi służy
uprawnienie do odstąpienia od porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.
2. W przypadku odstąpienia od porozumienia Zakładowi przysługuje wynagrodzenie za
zrealizowaną część praktyki.
§6
Uczelnia i Zakład zawierając porozumienie o przebiegu praktyki zobowiązują się do wzajemnego
informowania o zaistniałych zdarzeniach mających wpływ na przebieg praktyki i współdziałania w
dobrej wierze z poszanowaniem słusznego interesu obu stron.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności, formy
pisemnej.
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2. Załączniki do niniejszego porozumienia stanowią jego integralną część.
§8
Porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

...................................................
(pieczęć i podpis osoby reprezentującej
Zakład Leczniczy dla Zwierząt)

...................................................
(pieczęć i podpis
osoby upoważnionej ze strony Uczelni)

W załączeniu:
1. Regulamin praktyk.
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