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UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY IM. MAGDALENY ABAKANOWICZ W 

POZNANIU  

Wydział Architektury i Wzornictwa 

60-967 Poznań 9, al. Marcinkowskiego 29 skr. poczt. 191, www.uap.edu.pl 

tel. +48 61 855 25 21, fax +48 61 852 80 91, e-mail: office@uap.edu.pl 

 

UMOWA  

o organizację studenckiej praktyki zawodowej 

 

zawarta w dniu …………………… w Poznaniu 

pomiędzy: 

 

1. Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 29, 60-967 

Poznań, zwanym dalej „Uniwersytetem”, reprezentowanym przez: Rektora prof. dr hab. Wojciecha Horę,  

 

2. Studentem/-tką ……………………………………zamieszkałym/-ą ……………………………………… 

………………………………………………………………………zwanym/-ą dalej „Praktykantem”, a także 

 

3. …………………………………………………  REGON …………, NIP ……………… zwanym/-ą dalej 

„Organizatorem”, reprezentowanym/-ą przez………………………………………………………………….. 

§ 1 

Strony ustalają, że praktyki odbędą się na terenie należącym do Organizatora, mieszczącym się pod 

adresem …………………………………………………………………………………………………………. 

w terminie od …………………………………………………………………………………………………… 

§ 2  

1. Organizator zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do stworzenia warunków 

niezbędnych do zrealizowania praktyki zgodnie z programem praktyki, o którym mowa w ust. 3 oraz 

zapewni: 

1) odbywanie przez Praktykanta praktyki w warunkach niebędących warunkami szkodliwymi dla 

zdrowia w rozumieniu przepisów prawa pracy, 

2) odbywanie przez Praktykanta praktyki na stanowisku pracy odpowiednim z uwagi na założenia 

programu praktyk, 

3) zapoznanie Praktykanta z wszystkimi przepisami prawa, których znajomość jest wymagana od 

pracowników Organizatora na stanowiskach lub przy wykonywaniu czynności objętych 

programem praktyk, 

4) przydzielenie Praktykantowi koniecznej odzieży roboczej i ochronnej przewidzianej w przepisach 

o bezpieczeństwie i higienie pracy,  

5) nadzór nad wykonywaniem przez Praktykanta zadań wynikających z programu praktyk przez 

zakładowego opiekuna praktyki lub inną osobę wyznaczoną do opieki nad praktykantami,  

6) potwierdzenia odbycia przez Praktykanta praktyk w dzienniku praktyk. 

2. Opiekun praktyki ze strony Uniwersytetu oraz wyznaczony przedstawiciel Organizatora ustalą przed 

rozpoczęciem praktyk – program praktyk, zawierający w szczególności: 

a) liczbę godzin praktyk oraz rozkład tych godzin w okresie odbywania praktyk, 

b) zakres wiedzy i umiejętności, z którymi Praktykant winien zostać zapoznany w czasie 

odbywania praktyk. 
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3. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli do uczestnictwa w organizacji Praktyk: 

1) ze strony Uniwersytetu …………………………………………. – opiekun praktyki  
                                                        (imię i nazwisko wyznaczonego nauczyciela akademickiego)  

2) ze strony Organizatora ……………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, stanowisko)    

§ 3 

1. Uniwersytet zobowiązany jest do sprawowania nadzoru merytoryczno-wychowawczego nad 

przebiegiem praktyki.  

2. Obowiązki, o których mowa w ust.1, pełni w imieniu Uniwersytetu opiekun praktyki wskazany 

w §2 ust.3 pkt.1, który upoważniony jest do kontroli realizacji programu praktyki oraz do 

rozstrzygania, w porozumieniu z Organizatorem, wszelkich spraw związanych z przebiegiem praktyki. 

§ 4 

Praktykant zobowiązuje się do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do: 

1) przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet, 

2) przestrzegania ustalonego przez Organizatora porządku i dyscypliny pracy, 

3) przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

4) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności 

danych w zakresie określonym przez Organizatora. 

§ 5 

1. Dokumentem potwierdzającym odbycie i przebieg praktyk jest dziennik praktyk. Po zakończeniu 

praktyki Praktykant przedstawia dziennik praktyk do zatwierdzenia Organizatorowi oraz opiekunowi 

praktyki ze strony Uniwersytetu.  

2. Zatwierdzony wpis w dzienniku praktyk stanowi podstawę do podjęcia przez opiekuna praktyk decyzji 

o zaliczeniu Praktykantowi praktyki przewidzianej programem kształcenia. 

§ 6 

1. Praktyka jest nieodpłatna i z tytułu jej odbycia Praktykantowi nie przysługuje wynagrodzenie 

z jakiegokolwiek tytułu ani od Uniwersytetu, ani w stosunku do Organizatora. 

2. W przypadku, gdy Organizator praktyki zdecyduje o możliwości otrzymania przez Praktykanta 

wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa 

zawierana jest pomiędzy Organizatorem a Praktykantem, bez udziału i pośrednictwa Uniwersytetu. 

3. W okresie odbywania praktyki Praktykant zobowiązany jest posiadać uzyskane własnym staraniem i 

na własny koszt ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Dokument potwierdzający ubezpieczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 

 

 

 

 

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

Uniwersytet Organizator Praktykant 

 

 


