SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
WYDZIAŁ ŻYWIENIA CZŁOWIEKA
UMOWA
dotycząca organizacji praktyki zawodowej studentów
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
W dniu .................................. pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa reprezentowaną przez
dr hab. Jadwigę Hamułka, prof. SGGW, Dziekana Wydziału Żywienia Człowieka,
zwaną dalej „Uczelnią”, z jednej strony, a
........................................................................................................................................... ..........................................
.....................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Zakładu pracy)

reprezentowanym przez

.....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko)

zwanym dalej „Zakładem pracy”, z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści:

1. Uczelnia kieruje Studenta Wydziału Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko studenta)
do Zakładu pracy w celu odbycia praktyki
w terminie od dnia ......................................……… do dnia ................................................
2. Praktyka jest bezpłatna, jednakże Zakład pracy może zawrzeć ze Studentem umowę o pracę lub umowę
cywilno-prawną na okres odbywania praktyki.
3. Wszelkie koszty związane z odbyciem praktyki pokrywa w całości samodzielnie Student. Student
zobowiązuje się do wykupienia polisy NNW oraz polisy OC na czas odbywania praktyki.
4. Zakład pracy zobowiązuje się do zapewnienia Studentowi warunków niezbędnych do przeprowadzenia
praktyki, w tym zapoznania z regulaminem pracy, przepisami o ochronie tajemnicy służbowej oraz
przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.
5. Zakład pracy może zażądać od Uczelni odwołania Studenta z praktyk, gdy naruszy on w sposób rażący
dyscyplinę pracy.
6. Realizację praktyki Zakład pracy potwierdza w formie pisemnej wystawiając opinię w dzienniku praktyk.
Potwierdzenie to stanowi podstawę do zaliczenia Studentowi praktyki.
7. Uczelnia jest zobowiązana do zapoznania Studentów z zasadami i regulaminem odbywania i zaliczania
praktyk oraz do ich kontroli i oceny.
8. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach
nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
9. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Uczelni,
Zakładu pracy oraz studenta.

..........................................................

...............................................................

(podpis i pieczęć Dziekana Wydziału – osoby reprezentującej Uczelnię)

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej Zakład pracy)

..................................................................

(podpis Koordynatora ds. praktyk studenckich na kierunku Dietetyka)
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