Annex No. 2 to UŁ Rector’s Disposition No. 116 of 14/05/2013 as amended

Agreement
on the implementation of student vocational field-specific practice continual
This agreement is made by and between:
The University of Łódź, Faculty of Mathematics and Computer Science
represented by………………………………………………………………………………..….......
(head of UŁ basic organizational unit)

and: ……………………………………………………………………………….…………………
(name of institution)

represented by ……………………………………………………………………………………….

§1. The subject of this agreement is vocational field-specific practice continual for UŁ student
…………………….…………………………………………(ID number ………………………),
field of study ……………………………………………………….………
§2. The Parties agree that practice indicated in §1 will be implemented in accordance with the rules of
student vocational field-specific practice continual enclosed with this agreement (the rules
of student vocational practice are also available on the UŁ basic organizational unit website).
§2a. The University of Łódź directs the student for practice based on a written referral including the
student’s first name and surname, ID number, year of studies, type of practice, duration of practice.
§3. Duration of practice is ……………………hours, ……………………………weeks.
§4. For the duration of practice, the accepting kindergarten/school/institution is obligated to ensure that
the student is provided with:
a) the support of a practice supervisor designated by the head of the said
kindergarten/school/institution,
b) an appropriate work environment,
c) systematic supervision during the implementation of practice programme,
d) an opportunity to be evaluated by an academic teacher.
§5. The institution accepting students for practice is not required to cover accommodation, meals or
insurance costs for the said students.
§6. This agreement is valid from …………………..…… to………………………..
§6a. The student is obligated to have personal accident insurance during practice.
§7. This agreement has been drawn up in two identical copies, one for each Party.

……………………………………

………………………..

(stamp and signature of the head of institution)

(stamp and signature of the head of
UŁ basic organizational unit)

Załącznik nr 2 do zarz. nr 116 Rektora UŁ z dnia 14.05.2013 r. ze zm.

Porozumienie
o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych kierunkowych ciągłych
Porozumienie zawarte pomiędzy:
Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Matematyki i Informatyki
reprezentowanym przez................................................................................................................
(kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ)

a: …...............................................................................................................................................
(nazwa instytucji)

reprezentowaną (-ym) przez:........................................................................................................

§ 1.

§ 3.

Przedmiotem niniejszego porozumienia są praktyki zawodowe kierunkowe ciągłe
studenta/ki UŁ …………………………………………………(nr albumu ………..…)
kierunku ………………………………………
Strony ustalają, że praktyki wskazane w § 1 prowadzone będą zgodnie z zasadami
odbywania studenckich praktyk zawodowych kierunkowych ciągłych stanowiącymi
załącznik do niniejszego porozumienia (zasady odbywania studenckich praktyk
zawodowych dostępne również na stronie internetowej podstawowej jednostki
organizacyjnej UŁ).
Uniwersytet Łódzki kieruje studenta na praktyki na podstawie pisemnego skierowania
zawierającego: imię i nazwisko studenta, nr albumu, rok studiów, rodzaj praktyk, czas
praktyk.
Czas trwania praktyki wynosi …..........godzin, ……tygodnie.

§ 4.

Instytucja przyjmująca studenta na praktyki zobowiązuje się zapewnić studentowi:

§ 2.

§ 2a

a) opiekuna praktyk wyznaczonego przez osobę reprezentującą instytucję,
b) odpowiednie warunki pracy,
c) systematyczną opiekę w czasie realizacji programu praktyk,
§ 5.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia studentów nie obciążają instytucji
przyjmującej studenta na praktyki.

§ 6.

Porozumienie zawiera się na czas: od ......................... do .................................. .

§ 6a

Student obowiązany jest w czasie trwania praktyki do posiadania ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków.

§ 7.

Porozumienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

.................................................................................
(pieczątka i podpis kierownika instytucji)

..................................................................................
(pieczątka i podpis kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej UŁ)

