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UMOWA O ORGANIZACJĘ PRAKTYK STUDENCKICH 
nieobjętych programem studiów  

 
Nr…/…… 

zawarta w Lublinie w dniu ……..pomiędzy: 
 

 

Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,  

ul. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin 

zwanym dalej „Uczelnią”  

reprezentowanym przez:  

Prof. dr hab. Urszulę Bobryk - Prorektor ds. Studenckich  

z jednej strony a: 

 

…………………………………….. 

………………………………………….. 

zwanym dalej „Praktykodawcą” 

reprezentowanym przez: 

……………………………                                                 

z drugiej strony. 

 
§ 1 

Student/ka  ………. …..rok ……. stopnia, kierunek …….……(Wydział …………) zostaje skierowana/-y przez Uczelnię do odbycia 
praktyk studenckich nieobjętych programem studiów w terminie   
……………………. r.  - …………….r. 
 
 

§ 2 
Praktyka studencka realizowana w ramach niniejszej umowy ma charakter nieodpłatny i z tytułu jej wykonywania 
Praktykantowi nie przysługują żadne roszczenia, zarówno w stosunku do Praktykodawcy, jak i Uczelni.  
 
 

§ 3 
Praktykant posiada aktualne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i przekaże kopię 
dokumentu stwierdzającego ten fakt na wniosek Praktykodawcy.  
 

 
  § 4 

Realizacja praktyki powinna przebiegać w oparciu o ustalony Zakres programowy praktyk opracowany przez Praktykanta 
oraz osobę odpowiedzialną za realizację praktyki ze strony Praktykodawcy.   

 
§ 5 

W przypadku gdy Praktykant odbywa praktykę w warunkach szkodliwych dla zdrowia w rozumieniu przepisów prawa pracy, 
zobowiązany jest do przedłożenia u Praktykodawcy odpowiedniego zaświadczenia o możliwości odbycia praktyki w 
warunkach szkodliwych dla zdrowia od lekarza. 

 
 
 
 
 
 



UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Biuro Rozwoju Kompetencji 

 

 
 

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.lublin.pl 

Biuro Rozwoju Kompetencji, Sowińskiego 12 p. 5, 20-040 Lublin, 81 537 50 70, www.brk.umcs.pl 

 

NIP: 712-010-36-92  

REGON: 000001353 

 

 
 
 
 
 

§ 6 
Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) powołania opiekuna zawodowego praktyk  

2) sprawowania administracyjnego nadzoru nad praktykami studenckimi 

Jednostką Uczelni odpowiedzialną za realizację wyżej wymienionych zadań jest Biuro Rozwoju Kompetencji. Rolę opiekuna 
zawodowego praktyk pełni Kierownik Biura Rozwoju Kompetencji  

 
§ 7 

 
Praktykodawca zobowiązuje się do: 

1) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację praktyki 

2) opracowania wraz z Praktykantem zakresu programowego praktyk 

3) dopilnowania właściwego wykonania przez Praktykanta programu praktyk 

4) zapewnienia odpowiedniego miejsca pracy z założeniami programowymi praktyk 

5) zapoznania studentów z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy 

6) wystawienia, na wniosek Praktykanta, zaświadczenia o odbyciu praktyk 

 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

 
 

§ 9 
1) Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2) Wszelkie spory będą rozstrzygnięte przez sądy z siedzibą w Lublinie. 

 
§ 10 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 

 

………………………………………                     ……………………………………… 

Pieczęć Uczelni oraz podpis osoby  
reprezentującej Uczelnię 

Pieczęć Praktykodawcy oraz podpis  
osoby reprezentującej Praktykodawcę 

 


