UMOWA
o organizację praktyki dla studenta
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
na kierunku: Finanse i rachunkowość
zawarta w dniu .......................................................w ....................................................... pomiędzy:
Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów,
REGON: 850361346, reprezentowaną przez: Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów – dr
inż. Annę Wojtowicz, zwaną dalej Uczelnią
a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/ nazwa /

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Organizatorem praktyk
§1
Uczelnia kieruje studenta do Organizatora praktyk , w celu odbycia przez niego nieodpłatnej praktyki:
Imię i nazwisko studenta

Rok studiów,
specjalność

Nr albumu

Czas trwania praktyki: 4 tygodnie
/pięciodniowy tydzień pracy/*
1 tydzień: ……………………………………..
2 tydzień: ……………………………………..
3 tydzień: ……………………………………..
4 tydzień: ……………………………………..

§2
1. Organizator praktyk zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia praktyki zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz indywidualnym programem praktyki.
2. Indywidualny program praktyki przygotowuje Opiekun praktyk z ramienia Uczelni
w porozumieniu ze studentem, na podstawie ramowego planu praktyki zatwierdzonego przez
Senat Uczelni dla kierunku: Finanse i rachunkowość.
3. Student przedkłada program praktyki do zaakceptowania u Organizatora praktyk.
§3
1. Organizator praktyk zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do realizacji
praktyki, w szczególności do:
a) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, materiałów i urządzeń,
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b) zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami dot. ochrony danych osobowych oraz ochrony
informacji niejawnych,
c) wyznaczenia Opiekuna praktyk z ramienia Organizatora praktyk, który potwierdza realizację
praktyki w Dzienniku praktyk studenta oraz w raporcie studenta z przebiegu praktyki ( w tym
zaświadczenie o ukończeniu praktyki),
d) zapewnienia nadzoru nad właściwą realizacją praktyki przez studenta.
2. Po zakończeniu praktyki przez studenta Organizator praktyk potwierdzi fakt jej zrealizowania i
zakończenia poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w Dzienniku praktyk oraz raporcie
studenta z przebiegu praktyki ( w tym zaświadczenie o ukończeniu praktyki).

§4
1. Uczelnia zobowiązuje się do sprawowania nadzoru dydaktycznego-organizacyjnego nad
przebiegiem praktyk.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, pełni z ramienia Uczelni Opiekun praktyk powołany przez
Uczelnię.
§5
Umowa zostaje zawarta na okres trwania praktyki.
§6
1. Z tytułu odbycia praktyki studentowi nie przysługuje żadne roszczenie finansowe, zarówno w
stosunku do Uczelni, jak i w stosunku do Organizatora praktyki, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy Organizator praktyki zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta
wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa
zawierana jest pomiędzy Organizatorem praktyk a studentem, bez pośrednictwa Uczelni.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy dot. szkolnictwa
wyższego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej Strony.

Organizator praktyk

……………………………………………
/pieczątka imienna i podpis oraz pieczątka firmowa/

MWSE w Tarnowie

……………………………………………
/pieczątka imienna i podpis oraz pieczątka firmowa/
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