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UMOWA  

W ZAKRESIE REALIZACJI KSZTAŁCENIA STUDENTÓW  

O PROFILU PRAKTYCZNYM W RAMACH KIERUNKU ……………….  

 

zawarta dnia  ……………………….. w   Sulechowie  pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51,   
66 -100 Sulechów, 
reprezentowaną przez Rektora …………………………………………………………………. 
oraz 
Dyrektora Instytutu ………………………………………………………………………………... 
 
zwaną dalej:  PWSZ w Sulechowie lub Uczelnią  

a 
nazwa i siedziba firmy, KRS 
reprezentowana przez: _____________________ 
zwaną dalej __________________ 
 

PWSZ w Sulechowie oraz ________ kierując się wspólną wolą współpracy w ramach kształcenia na 
kierunku ……………………………………… o profilu praktycznym oraz umożliwienia studentom 
zdobywania wiedzy praktycznej,  a także w przekonaniu, iż współpraca ta leży w interesie obu stron, 
zawierają niniejszą umowę.  

§ 1 

Strony ustalają, iż współpraca dotyczy kształcenia praktycznego studentów rozpoczynających cykl 
kształcenia w roku akademickim 2013-2014 i w latach późniejszych na kierunku …………………………. 
prowadzonego przez Instytut ………………………………………… 

§ 2 

PWSZ w Sulechowie potwierdza, że program kształcenia na kierunku ……………………….. spełnia 
wymagania w zakresie kształcenia na kierunku o profilu praktycznym, określone w rozporządzeniu 
Ministra NiSzW w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia. 

§ 3 

W ramach współpracy PWSZ w Sulechowie: 
1) przygotuje w konsultacji z ________ programy praktyk zgodnie z Krajowymi Ramami 

Kwalifikacji dla kierunku ……………………………….., 
2) umieści logo ________, informacje o współpracy oraz krótkie sprawozdania z realizacji praktyk 

na stronie internetowej Uczelni oraz w Biuletynie Informacyjnym, 

§ 4 

_______ deklaruje, że: 
1) przyjmie w miarę posiadanych możliwości studentów PWSZ w Sulechowie w liczbie od ….. do 

…… na praktyki zawodowe i umożliwi ich realizację zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012.572), 

2) zapewni odpowiednie stanowiska pracy spełniające warunki realizacji praktyki,  
3) w miarę możliwości, w terminie uzgodnionym z Dyrektorem właściwego Instytutu, przed 

terminem rozpoczęcia praktyk zaproponuje dla praktykantów tematy prac dyplomowych 



związane z działalnością firmy, które po akceptacji przez Uczelnię będą realizowane przez 
praktykantów, 

4)  wskaże pracownika, który będzie pełnił funkcję konsultanta pracy dyplomowej ze strony  firmy. 

§ 5 

Podstawą rozpoczęcia praktyki zawodowej będzie imienne skierowanie studenta do jej odbycia, 
wystawione przez Uczelnię.  

 

§ 6 

_________ nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu następstw nieszczęśliwych 
wypadków zaistniałych w toku odbywania praktyk. Studenci zobowiązani są do posiadania 
aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
 

§ 7 

Praktyki będą realizowane w terminach określonych w programie kształcenia dla kierunku 
……………………..  
W okresie tym studenci nie mają zajęć dydaktycznych z wyjątkiem przedmiotu Seminarium dyplomowe.  
 

§ 8  

___________ oraz Rektor PWSZ w Sulechowie wyznaczą pracowników odpowiedzialnych za 
koordynację działań realizowanych w ramach współpracy. 

§ 9 

Strony oświadczają, iż wspólnie będą prowadzić promocję kierunku. 

§ 10 

Szczegóły współpracy będą na bieżąco ustalane między stronami. 

§ 11 

Umowa nie pociąga za sobą wzajemnych zobowiązań finansowych. 

§ 12 

Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

§ 14 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

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

 

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

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Sulechowie 

 


