WZÓR
POROZUMIENIE O PRZEPROWADZENIU
PRAKTYKI STUDENCKIEJ

W dniu ………………. pomiędzy …………………………………………..
( nazwa uczelni i adres )

(zwanej dalej szkołą), reprezentowanym przez ………………………………
(Rektora/Dziekana/Dyrektora)

- z jednej strony, a z drugiej – Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej (zwanej dalej
jednostka

przyjmującą) reprezentowanym przez Prezesa Sądu Okręgowego

w

Bielsku-Białej - Pana/ Panią ……………………… , zostaje zawarte porozumienie
o następującej treści:
§1

W roku akademickim …………………………….szkoła kieruje do:
1) Sądu Okręgowego/ Rejonowego w …………………….Wydziału………………………………….,
2) Sądu Rejonowego w ……………………….. Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej – pionu
………………….. ……………..,

3) Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Bielsku-Białej1

w celu odbycia praktyki studenckiej w okresie od dnia …………….. do dnia
………………Panią/ Pana;

……………………………….. ur……………..zam.

…………………………. studenta ……… roku kierunek ……………………………..

§2
Student jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
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Niepotrzebne skreślić

w

§3
W ramach praktyki student wykonywać będzie czynności określone w planie i zakresie
praktyki oraz czynności mieszczących się w zakresie umożliwiającym dostęp do
materiałów i informacji udostępnianych osobom postronnym.

§4
Jednostka przyjmująca zobowiązuje się do: a/ zabezpieczenia warunków niezbędnych
do przeprowadzenia praktyki, b/ przeprowadzenia wstępnego szkolenia BHP studenta,
c/ zapoznania studenta z obowiązującym regulaminem pracy, d/ zapoznania studenta
z przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz wydania upoważnienia
do

przetwarzania

danych

osobowych,

e/

wyznaczenia

opiekuna

praktyki

posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

§5
Praktyka studenta jest nieodpłatna.

§6
Uczelnia zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za zawinione działania
studenta skierowanego na praktykę.
§7
Jednostka przyjmująca może zażądać od uczelni odwołania z praktyki studenta
skierowanego przez uczelnię w przypadku gdy naruszy on w sposób rażący
dyscyplinę pracy.

§8
Uczelnia zobowiązuje się do nadzoru dydaktycznego praktyki i wpływanie na postawę
studenta w okresie odbywania przez niego praktyki.
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§9
Sprawy sporne rozstrzygane będą w trybie negocjacji prowadzonych przez
przedstawicieli umawiających się stron.

§ 10
W przypadku braku consensusu, po wyczerpaniu trybu rozstrzygania spraw spornych
w drodze negocjacji, każda ze stron, ze skutkiem natychmiastowym, może
wypowiedzieć porozumienie w części lub w całości.

§ 11
Porozumienie sporządzone jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

………………………………
(Rektor/Dziekan/Kierownik szkolenia)

……………………………. ……
Prezes Sądu Okręgowego
w Bielsku – Białej
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