
 
pieczęć Wydziału 
 

 
 

Wniosek o sporządzenie umowy o studencką praktykę zawodową 
 
 
I. POŚWIADCZENIE DZIEKANATU 
 
1. Imię i nazwisko studenta:     …………………………………………………………………. 

2. Numer albumu:   …………………………………………………………………………….. 

3. Wydział: ………………………………………………………………………...................... 

4. Rok i kierunek studiów............................................................................................................. 

5. Wymiar praktyki (liczba tygodni, zgodna z planem studiów) ............................................... 

 

………………………………………………… 
(podpis pracownika dziekanatu) 

 
 
 
II. OŚWIADCZENIE STUDENTA 
 
1. Nazwa firmy, w której odbędzie się praktyka i dokładny adres: ……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Dokładny termin praktyki (od – do)…………………………………………………………. 

3. Numer telefonu kontaktowego studenta………………………………………………........... 

4. Oświadczam, że jestem ubezpieczony na rok akademicki 2008/2009 w: 

 .................................................................................................................................. 
                                                               (nazwa ubezpieczyciela) 
 

 …………………………………………………………………………………….. 
                                                                          (numer polisy) 
 

 
……………………………………………. 

                                                                                                               (podpis studenta) 
 
 



 
 
 

Wrocław, ………………………….. 
.........................................................................................................       
                             (Nazwisko i imię studenta) 
.......................................................................................................   
                                (Rok studiów/semestr) 
...................................................................................................... 

                             (Nr albumu )     
 
 

Dziekan  
Wydziału 
………………………………………………… 

       Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu 

PODANIE O ZALICZENIE PRACY NA POCZET PRAKTYKI 
 

Proszę o zaliczenie pracy w:  
…………………………………………………………………………… na poczet 
studenckiej praktyki zawodowej w roku akademickim …………………... 
 

Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
 

……………………………………. 
podpis studenta 

Załączniki: 
1. …………………….. 
2. …………………….. 

 
DECYZJA  DZIEKANA 

 
Zaliczam / nie zaliczam pracę w 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……. 
na poczet studenckiej praktyki zawodowej i przyznaję …………..punkty ECTS. 
 
 
 Pieczęć i podpis Dziekana 
Data………………………………………… ……………………………………………… 

 



 
UMOWA NR 

O ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE STUDENCKIEJ PRAKTYKI 
ZAWODOWEJ 

 
zawarta dnia  między: 
 
 

Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Komandorskiej 118/120, 
53-345 Wrocław, w której imieniu i na rzecz działa – na podstawie pełnomocnictwa nr R/DOP 
– 79/2008 z dnia 1 września 2008 r.:  

Kierownik Działu Nauczania – mgr Katarzyna Łukaszewska  
zwanym w treści umowy Uczelnią, a: 

 

 
 

adres 
reprezentowanym przez:     

 
zwanym w treści umowy Zakładem Pracy. 

 
§ 1 

 
Na podstawie art.166 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 
2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 12 lipca 2007 r.  w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz 
poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by 
prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z 2007 r., Nr 164, poz. 1160) 
Uczelnia kieruje, a Zakład Pracy zobowiązuje się do przeprowadzenia przewidzianej w planie 
studiów, studenckiej praktyki zawodowej studenta: 
 

Nazwisko i imię Rok 
Wydział

Kierunek studiów Wymiar 
praktyki  

(liczba tygodni)
    

 
§ 2 

 
Praktyka, o której mowa w § 1, odbędzie się w okresie:  
 
 

§ 3 
Zakład Pracy zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy,  zgodnie z ramowym programem studenckiej 
praktyki zawodowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

2) zapoznania studenta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie 
i higienie pracy oraz ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, 

3) opieki umożliwiającej realizację ramowego  programu studenckiej praktyki 
zawodowej, 

4) umożliwienia studentowi korzystania z biblioteki zakładowej oraz zakładowych urządzeń 
socjalnych i kulturalnych, 

5) dokonania odpowiedniego wpisu  potwierdzającego odbycie praktyki w karcie przebiegu 
studenckiej praktyki zawodowej, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
 



 
 
 

§ 4 
 

 
Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) opracowania w porozumieniu z Zakładem Pracy programu praktyk i zapoznanie z nim 
studenta, 

2) sprawowania nadzoru dydaktyczno-wychowawczego oraz organizacyjnego nad przebiegiem 
praktyki, 

3) pokrycia kosztów: 
a) wyżywienia studenta, odbywającego praktykę poza miejscem stałego zamieszkania, 

w wysokości ustalonej przez Rektora zarządzeniem, 
b) zakwaterowania studenta odbywającego praktykę poza miejscem stałego zamieszkania, 

według kosztów faktycznych nie przekraczających jednak kwoty ustalonej przez Rektora 
zarządzeniem, 

c) przejazdu do miejsca praktyki i z powrotem najtańszym środkiem lokomocji, 
z uwzględnieniem przysługujących ulg, jeżeli praktyka odbywa się poza miejscem 
zamieszkania studenta lub siedziby Uczelni. 

 
§ 5 

Uczelnia oświadcza, że Student   został ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków: 
*w ramach ubezpieczenia grupowego zapewnionego przez Uczelnię 
* we własnym zakresie - nr polisy:  
……………………………………………………………………………………… 

          
          - zakład 
ubezpieczeń…………………………………………………………………… 
 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 

§ 6 
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygają ze strony Uczelni – 

Rektor, a ze strony Zakładu Pracy – osoba uprawniona do reprezentowania Zakład Pracy. 
 

§ 7 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 
 
 

 
 
 
 

Uczelnia: 

 
 
 
 

Zakład Pracy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Ramowy program studenckiej praktyki zawodowej 
2. Karta przebiegu studenckiej praktyki zawodowej 



 
 

Załącznik nr 1 
(do umowy o organizację i przeprowadzenie studenckiej praktyki zawodowej) 

 
 
 

RAMOWY PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
 
 
 
Studencka praktyka zawodowa realizuje założenia określone niniejszym programem bez 

względu na rodzaj jednostki, w której odbywa się praktyka i obejmuje w szczególności: 

 

a/ zapoznanie praktykanta z zakładem pracy 

b/ szkolenie bhp 

c/ poznanie struktury organizacyjnej 

d/ zapoznanie się z prawnymi podstawami działalności zakładu pracy 

e/ zapoznanie się zasadami zarządzania i organizacji pracy 

f/ wykonywanie zadań merytorycznie pozostających w związku z celami studenckiej praktyki 

zawodowej i zgodne z kierunkiem studiów. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. ………………………………………. 
(podpis studenta) (podpis osoby odpowiedzialnej za realizację programu 

praktyki w zakładzie pracy) 

 
 



Załącznik nr 2 
(do umowy o organizację i przeprowadzenie studenckiej praktyki zawodowej) 

 
KARTA PRZEBIEGU STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 
 
1. Imię i nazwisko studenta:  ………………………………………………………………….  
 
 
 

Termin rozpoczęcia 
praktyki 

 

Termin zakończenia 
praktyki 

Pieczęć firmy i podpis 
osoby zaliczającej praktykę

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Uwagi dotyczące przebiegu praktyki:……………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 

DECYZJA DZIEKANA 

 

Zaliczam studencką praktykę zawodową w wymiarze przewidzianym planem studiów na rok 

akademicki …………………….. i przyznaję ……… punkty ECTS. 

 

 

 
…………………………………………… 

                                                                                                                 (podpis i pieczęć Dziekana)   
 


	PODANIE O ZALICZENIE PRACY NA POCZET PRAKTYKI

