Umowa
o organizację zawodowej praktyki studenckiej
Dnia .......................................... r. pomiędzy:
Szkołą Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula przy ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa,
wpisaną
do
Ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego pod numerem 84, posiadającą nr NIP: 113-023-71-03, REGON:
011860493,
zwaną
dalej
Uczelnią, reprezentowaną przez Rektora, prof. dr hab.
Aleksandra Ronikiera,
a
...................................................................................................…………..……………………,
(nazwa firmy/organizacji)
......................................................………..………………………………..……………………,
(siedziba)
…………..………………………………..………………………………..……………………,
dane firmy (KRS, REGON, NIP)
zwanym/-ą
dalej
Zakładem
Pracy,
reprezentowanym/-ą
przez:
…………..………………………………..…………………….....…………..………………...,
została
zawarta
Umowa
o
organizację
zawodowej
praktyki
studenckiej
Pana/-i .............................................................................................(nr. albumu……………….)
na poziomie studiów I / II stopnia* prowadzonego w formie stacjonarnej/niestacjonarnej*
na Wydziale Turystyki i Rekreacji Szkoły Głównej Turystyki i
Hotelarstwa
Vistula, w okresie (czas trwania praktyk) od ................................... r. do
...................................... r., na kierunku:
 Turystyka i Rekreacja: nazwa realizowanej praktyki ogólna/specjalnościowa*
 Dietetyka: ........................................................................................................................
(nazwa realizowanej praktyki oraz semestr, którego dotyczy)
 Coaching Stylu Życia: ....................................................................................................
(semestr, którego dotyczy praktyka)
o następującej treści:
§1
1. Zakład Pracy zobowiązuje się do:
1) wyznaczenia zakładowego opiekuna praktyk, który określa zakres obowiązków
praktykanta;

2) zapoznania studenta z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie
pracy, ochronie przeciwpożarowej i innymi przepisami dotyczącymi działalności
Zakładu Pracy w zakresie przydatnym dla realizacji praktyki;
3) realizacji programu praktyki.

1.
2.

1.
2.
3.

§2
Uczelnia zobowiązuje się do sprawowania opieki merytorycznej i organizacyjnej nad
przebiegiem praktyki.
Uczelnia nie pokrywa związanych z realizacją praktyki kosztów ponoszonych przez
studentów i Zakład Pracy.
§3
Praktyka nie może odbywać się w warunkach szkodliwych dla zdrowia.
Student odbywający praktykę ma obowiązek ubezpieczyć się od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie.
Student odbywający praktykę powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie od
odpowiedzialności cywilnej (OC).

§4
Zakład Pracy nie jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonywane przez
studenta w ramach praktyki i nie ponosi kosztów leczenia praktykanta.
§5
Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej Umowy rozstrzygają: ze strony Uczelni –
Kierunkowy Opiekun Zawodowych Praktyk Studenckich, a ze strony Zakładu Pracy
wyznaczona osoba właściwa ds. praktyk zawodowych.
§6
Niniejsza Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana za porozumieniem Stron.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§8
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

..........................................
Uczelnia
*niepotrzebne skreślić

....................................................
Zakład Pracy

