UMOWA o studencką praktykę zawodową

Zawarta w dniu .........................................r. w Warszawie, między
z siedzibą w
:……………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Organizatorem, reprezentowanym
przez:………………………………………………………..
a
Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie z siedzibą przy ul. Kawęczyńskiej 36, zwaną dalej
Uczelnią,
reprezentowaną przez Pełnomocnika ds. Studenckich Praktyk Zawodowych:
oraz
Panią/Panem ....................................................................... , nr
albumu……………………………………………
Studia** ................................................................................................................................................................................
Kierunek kształcenia.....................................................................................................................................................…
Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne) .......................................................................................................……
PESEL/nr paszportu................................................................................................................... ……………………..
Adres zameldowania..................................................................................................................... ……………………..
zwanym/zwaną* dalej Praktykantem
§1
Uczelnia kieruje Praktykanta do odbycia studenckiej praktyki zawodowej pod kierownictwem Organizatora,
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studenckich Praktyk Zawodowych w WSM w Warszawie
(Zarządzenie Nr 2/05/2012 Rektora WSM w Warszawie w sprawie „Regulaminu Studenckich Praktyk
Zawodowych dla studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie") oraz Programem Praktyk, przyjętych przez
Radę Wydziału.
§2
Praktyka nie może odbywać się w warunkach szkodliwych dla zdrowia w rozumieniu przepisów prawa pracy.
§3
Obowiązki kontaktowania się z Organizatorem pełni w imieniu Uczelni Pełnomocnik ds. Studenckich
Praktyk Zawodowych, który jest upoważniony do rozstrzygania z Organizatorem wszelkich spraw
związanych z przebiegiem praktyki.
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§4
Praktykant zobowiązuje się do odbycia praktyk zgodnie z programem, a ponadto do:
1)

przestrzegania ustalonego przez Organizatora porządku i dyscypliny pracy;

2)

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

3)

przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony informacji
uzyskanych w trakcie odbywania praktyki;

4)

dopełnienia określonej przez Uczelnię formalnej procedury związanej z odbywaniem praktyk.
§5

Praktyka odbędzie się w terminie od ........................................................... …….do…………… .……..…r.
§6
Po zakończeniu praktyki Praktykant przekazuje do Dziekanatu Dziennik Praktyk z jej przebiegu
zaakceptowany przez Organizatora. Dziennik Praktyk stanowi podstawę zaliczenia praktyki studentowi.
§7
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………..
WYDZIAŁ
W WYŻSZEJ SZKOLE
MENEDŻERSKIEJ
W WARSZAWIE

………………………………..
ORGANIZATOR

………………………….
PRAKTYKANT

Niepotrzebne skreślić
** Wskazać właściwe: studia I stp. licencjackie, studia I stp. inżynierskie, studia II stp. uzupeł. mgr lub jednolite studia
magisterskie
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