Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Wzór umowy o praktykę

Załącznik do Księgi jakości kształcenia: Procedura P04

UMOWA O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI STUDENCKIEJ
zawarta w dniu …………………….. pomiędzy:
Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Instytutem Ekonomii, Finansów i Zarządzania reprezentowanym
przez dr hab. Jerzego Rosińskiego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.09.2016 r. udzielonego przez
Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
zwany dalej „Uniwersytetem Jagiellońskim”
a
…………..…………………………………..……………………………..……………………………………
reprezentowanym przez …………………………………...................................................................................
zwanym dalej „Przyjmującym na praktykę”
zwane łącznie „Stronami”.
§1
1. Uniwersytet Jagielloński kieruje ……………………...…………………..………… studenta/kę ….. roku
studiów stacjonarnych/niestacjonarnych* na kierunku ……….………………......................... do odbycia
u Przyjmującego na praktykę praktyk w okresie od ……..……..……..……r. do …………….……..…….. r..
2. Przyjmujący na praktykę wyraża gotowość do przyjęcia na praktykę studenta/ki na zasadach określonych
w niniejszej umowie.
§2
Uniwersytet Jagielloński zobowiązuje się do:
 powołania opiekuna dydaktycznego praktyki,
 opracowania w porozumieniu z Przyjmującym na praktykę programu praktyki zgodnego
z wymaganym wymiarem praktyk na danym kierunku studiów,
 sprawowania nadzoru i oceny jakości praktyki oraz analizy zakładanych i uzyskanych
w jej wyniku efektów kształcenia.
§3
1. Przyjmujący na praktykę zobowiązuje się do:
 wyznaczenia opiekuna praktyki,
 zapewnienia odpowiednich miejsc pracy, urządzeń, pomieszczeń, narzędzi, materiałów zgodnych
z założeniami programowymi praktyki,
 zapewnienia
odpowiednich
warunków
realizacji
programu
praktyki,
zgodnych
z założeniami programowymi praktyki,
 przestrzegania programu praktyki,
 zapoznania studenta/ki z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie
pracy oraz o ochronie tajemnicy informacji niejawnych, a także innymi właściwymi przepisami prawa
w zakresie niezbędnym do odbywania praktyki studenckiej,
 umożliwienia opiekunom dydaktycznym sprawowania nadzoru nad przebiegiem praktyki,
 nadzoru nad wykonaniem przez studenta/kę zadań wynikających z programu praktyk,
 wystawienia zaświadczenia po zakończeniu praktyki, w którym wyszczególniony zostanie zakres
zrealizowanych czynności.
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2. Praktyka nie może odbywać się w warunkach szkodliwych dla zdrowia w rozumieniu przepisów prawa
pracy.
§4
1. Przyjmujący na praktykę nie jest zobligowany do wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonywane
przez studenta/kę w ramach praktyki.
2. Student/ka samodzielnie pokrywa koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną praktyką i powinien legitymować się takim
ubezpieczeniem w trakcie odbywania praktyki.
3. Niniejsza umowa nie stanowi i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń,
w szczególności finansowych względem każdej ze Stron.

§5
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także postanowienia Regulaminu
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie
Jagiellońskim wprowadzony uchwałą nr 45/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29
kwietnia 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Regulaminu odbywania praktyk dla studentów
IEFiZ.
2. Przyjmujący na praktykę przyjmuje do wiadomości, że herb oraz nazwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
stanowią zastrzeżone znaki towarowe i stanowią element Uniwersytetu Jagiellońskiego chroniony
prawnie.
3. Przyjmujący na praktykę zobowiązuje się nie używać w jakikolwiek sposób i nie rozpowszechniać
znaków towarowych Uniwersytet Jagiellońskiego bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Uniwersytet
Jagielloński. Szczegółowe zasady udzielania zgody przez Uniwersytet Jagielloński określa Regulamin
udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowiący
załącznik do zarządzenia nr 37 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 czerwca 2016 r.

1.

2.
3.
4.
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§6
Ochrona danych osobowych i powierzenie przetwarzania
Uniwersytet Jagielloński powierza Przyjmującemu na praktykę, zgodnie z art. 28 ust. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (…), dalej: „RODO”, dane studentów odbywających praktykę.
Celem powierzenia w/w danych jest realizacja praktyk studenckich.
Uniwersytet Jagielloński oświadcza, że w rozumieniu RODO jest administratorem powierzonych
danych osobowych.
Przyjmujący na praktykę oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi prawne, w szczególności
w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych. Przetwarzanie danych osobowych przez
Przyjmującego na praktykę będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie
administratora, czyli będzie ograniczone wyłącznie do wykonywania operacji niezbędnych dla
świadczenia praktyk na rzecz studentów zgodnie z niniejszą umową.
Przyjmujący na praktykę zapewnia, że powierzone dane będą przetwarzane przez osoby upoważnione,
które zobowiązały się do zachowania tajemnicy.

2z3

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Wzór umowy o praktykę

Załącznik do Księgi jakości kształcenia: Procedura P04
6. Przyjmujący na praktykę zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32
RODO w celu zabezpieczenia powierzonych danych.
7. Przyjmujący na praktykę zobowiązuje się do wsparcia administratora w wywiązywaniu się z
obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
8. Przyjmujący na praktykę wspiera administratora poprzez odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania informacji na żądania osoby, której dane
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
9. Przyjmujący na praktykę zobowiązany jest do udostępnienia administratorowi wszelkich informacji
niezbędnych do wykonania obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwienia
administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzania audytu
związanego z prawidłowością przetwarzania powierzonych danych.
§7
1. Wszelkie spory o charakterze organizacyjnym mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzyga będą
wspólnie przez wskazane do tego osoby:
– ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego - Dyrektor Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania,
– ze strony Przyjmującego na praktykę ……………………………………………………
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, w tym spory o charakterze organizacyjnym,
których nie rozstrzygnięto w sposób wskazany w ust. 1, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze
względu na siedzibę Uniwersytetu.
§8
1. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w trakcie odbywania
praktyki z ważnych powodów.
2. Zmiana, rozwiązanie oraz wypowiedzenie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

…………………….………………
pieczęć i podpis przedstawiciela Przyjmującego na praktykę

……………..………………………….
pieczęć i podpis przedstawiciela Uniwersytetu Jagiellońskiego

*-niepotrzebne skreślić
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