UMOWA
o prowadzenie nieodpłatnej praktyki dla studentów
Dnia dd/mm/rrrr pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, wpisanym
do Rejestru Instytutów Naukowych pod nr RIN-III-61/04, nr NIP: 675 000 04 44, REGON:
000326983, reprezentowanym przez:
prof. dr. hab. Marka Jeżabka – Dyrektora,
zwanym dalej „Instytutem”
a
nazwa i adres uczelni

reprezentowanym przez
imie i nazwisko osoby uprawznionej do podpisania porozumienia

zwanym dalej „Uczelnią”,
zostało zawarte porozumienie następującej treści:
§1
1. Uczelnia kieruje Panią Imie Nazwisko
studentkę X roku, kierunku nazwa kierunku
do Oddziału NO1 IFJ PAN
celem odbycia praktyki w terminie od 02/07/2018 do 27/07/2018.
2. Osobą upoważnioną ze strony Uczelni do kontaktów z Instytutem jest
Imie Nazwisko nr telefonu adres e-mail

§2
1. Instytut zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia praktyk zgodnie z uzgodnionym programem praktyk, z niniejszą umową i obowiązującymi przepisami.
2. Praktyka ma charakter praktyki nieodpłatnej, co oznacza, że praktykanci nie otrzymują ze
strony Instytutu świadczeń pieniężnych.
3. Osobą upoważnioną ze strony Instytutu do organizacji praktyk jest dr inż. Marzena
Mitura-Nowak, tel: 126628262, Marzena.Mitura-Nowak@ifj.edu.pl
§3
Instytut zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do prowadzenia praktyki,
w szczególności do:
1. zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, urządzeń, narzędzi i materiałów,
zgodnie z programem praktyki,
2. zapoznania studentki z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy
oraz o ochronie tajemnicy służbowej,
3. nadzoru nad wykonaniem przez studentkę zadań wynikających z programu praktyki,
4. zapewnienia studentce na czas odbywania praktyki odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony
osobistej i środków higieny, przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy,
5. udostępnienia niezbędnych danych o Instytucie, koniecznych studentce do napisania sprawozdania z praktyki.
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§4
Uczelnia zobowiązana jest do sprawowania nadzoru dydaktycznego oraz organizacyjnego nad
przebiegiem praktyk, a w szczególności do wyznaczenia opiekuna praktyki sprawującego nadzór dydaktyczno-wychowawczy oraz organizacyjny nad przebiegiem praktyk.
§5
1. Studentka zobowiązana jest do odbycia praktyki zgodnie z programem praktyk i zgodnie
z zasadami obowiązującymi w Instytucie, dotyczy to w szczególności zasad BHP i ppoż.,
czasu pracy, porządku i dyscypliny oraz dochowania tajemnicy służbowej i ochrony danych
osobowych.
2. Studentka zobowiązana jest do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW w zakresie realizacji praktyki.
3. Studentka naruszająca w rażący sposób zasady odbywania praktyki może być przez Instytut wydaleni z praktyki. O fakcie tym zostanie poinformowany przedstawiciel Uczelni
wymieniony w §1.
§6
Po odbyciu praktyki przez studentkę Instytut potwierdzi ten fakt poprzez wydanie stosownego
zaświadczenia.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, a sprawy nieuregulowane w umowie są rozstrzygane na podstawie Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.........................................
Przedstawiciel Uczelni

.........................................
Dyrektor IFJ PAN
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