
UMOWA 

o organizację praktyki studenckiej 

 

 
Zawarta dnia ….............................. pomiędzy: 

 
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14, 
 
reprezentowanym przez  …...................................................................................................,  

(pełniona funkcja, imię i nazwisko) 

zwanym dalej KUL 

 
a  
...................................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................reprezentowanym przez 
(nazwa, adres) 

................................................................................................................................................…, 
(pełniona funkcja, imię i nazwisko) 

zwanym dalej Instytucją Przyjmującą. 
 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy KUL kieruje do odbycia praktyki zawodowej studenta: 
.............................................……………………………………….............…, zwanego dalej 
Praktykantem. 

 (imię i nazwisko, kierunek studiów, nr albumu) 

2. Praktyka będzie wykonywana na terenie Instytucji Przyjmującej pod kierownictwem 
wyznaczonego Mentora Praktykanta. 

3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od..........................…  
do......................................... . 

§ 2 

1. Instytucja Przyjmująca zobowiązuje się do: 
1) wyznaczenia Mentora Praktykanta, czyli osoby odpowiedzialnej za organizacyjny 

i merytoryczny nadzór nad realizowaną praktyką zgodnie z założonymi efektami 
kształcenia, 

2) zapewnienia odpowiedniego miejsca realizacji praktyk, 
3) zapoznania Praktykanta z przepisami o ochronie tajemnicy służbowej oraz z 

przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, 
4) umożliwienia Opiekunowi Praktyk z ramienia KUL sprawowania kierownictwa 

dydaktycznego nad praktykami oraz kontroli nad ich przebiegiem, 
5) wystawienia zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki studenckiej zgodnie z 

obowiązującym wzorem. 
2. KUL zobowiązuje się do: 

1) opracowania programu praktyk i zapoznania z nim studenta, 
2) przygotowania efektów kształcenia, które Praktykant powinien osiągnąć podczas 

odbywania praktyk, 
3) przedstawienia programu praktyk Instytucji Przyjmującej, 
4) sprawowania nadzoru dydaktycznego nad praktykami i zaliczenia tych praktyk. 



 
§ 3 

1. Praktyka studencka jest bezpłatna. 
2. KUL oświadcza, że Praktykant jest zobowiązany do przestrzegania przepisów powszechnie 

obowiązujących oraz przepisów wewnętrznie obowiązujących na KUL, w szczególności do 
posiadania ubezpieczenia NNW w czasie odbywania praktyk. 

3. KUL oświadcza, że Praktykant nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym. 

 

 
§ 4 

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową, a powstałe w toku praktyk, strony ustalą w drodze 
porozumienia. 

§ 5 

W sytuacji, w której jedna ze Stron nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy, druga Strona po wezwaniu i wyznaczeniu jej 7-dniowego terminu do usunięcia 
naruszeń, może umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 6 

Instytucja Przyjmująca może zażądać od KUL odwołania Praktykanta z praktyki, w wypadku, 
gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy, w tym również wtedy, gdy nie wykonuje on 
zadań wynikających z programu praktyki. 

§ 7 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 

 
 
 
 

Pieczęć i podpis osoby reprezentującej 
Instytucję Przyjmującą 

  
 
 
 

Pieczęć i podpis osoby reprezentującej 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 
 
 
 
 
 


