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Załącznik nr 4 do Regulaminu praktyk zawodowych 

TRÓJSTONNA UMOWA NR ……/.………..……./20…..  

o organizację praktyki zawodowej 

zawarta w ………………..  we Wrocławiu/w Jeleniej Górze, pomiędzy Stronami: 

1. Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu 

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118/120, 53-345 Wrocław 

numer NIP 896-000-69-97  numer REGON 000001531 

reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa nr ………………..   przez ………….   

zwanym w dalszej treści umowy „Uczelnią” 

2.  a   

z siedzibą w  

numer NIP   numer REGON  

reprezentowanym przez 

 

zwanym w dalszej treści umowy „Organizatorem praktyk” 

3.  oraz Panem/Panią 

Studentem/ką kierunku ……………………….  

PESEL/Nr paszportu*    

zamieszkałym/ą…………………………….  

 zwanym/-ą w dalszej treści umowy „Studentem/ką”. 

 

Celem niniejszej Umowy jest uregulowanie kwestii związanych z realizacją praktyki zawodowej przez 

Studentów/tki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu u Pracodawców (Organizatorów praktyk). 

Praktyka realizowana jest w celu poszerzenia wiedzy, rozwoju kompetencji zgodnie z kierunkiem 

kształcenia i dostosowania umiejętności Studenta/ki do potrzeb rynku pracy oraz ich weryfikację. 

Realizacja praktyki zawodowej stwarza również warunki do aktywizacji zawodowej studentów na rynku 

pracy. 

§ 1 

1. Na podstawie art. 3.1 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

28 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861) Uczelnia kieruje, a Organizator 

Praktyki zobowiązuje się do przeprowadzenia przewidzianej w programie studiów, praktyki 

zawodowej w wymiarze 120 h dla: ………………………………………………………………..……………………                          

                                                                (imię/imiona i nazwisko(a) Studenta/ki).  
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2. Praktyka będzie realizowana w terminie od …………………… do …………………… 

 

§ 2 

1. Organizator Praktyki zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia praktyki zawodowej, 

zgodnie z Programem praktyki zawodowej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, pod 

opieką posiadającego kompetencje i doświadczenie Opiekuna Praktyk oraz do zapewnienia 

odpowiedniej infrastruktury i wyposażenia miejsca odbywania praktyki zawodowej.  

2. W okresie odbywania praktyki student nie świadczy pracy na rzecz Organizatora praktyki i nie jest 

w nim zatrudniony w żadnej formie prawnej. Z tytułu odbywania praktyki student nie ma prawa do 

świadczeń finansowych ze strony Organizatora praktyki. 

3. Odbycie praktyki zawodowej Opiekun praktyki potwierdza w Dzienniku praktyki, dokonując oceny 

stopnia realizacji efektów uczenia się oraz opisując poziom realizacji programu praktyki zawodowej 

i wystawiając studentowi ocenę (zaliczenie).  

4. Za zgodą Organizatora praktyki student może zbierać dane i informacje do przygotowania pracy 

dyplomowej – licencjackiej / inżynierskiej*. 

5. Do studentów/ek odbywających praktyki na podstawie skierowania stosuje się odpowiednio 

przepisy prawa pracy o ochronie kobiet i młodocianych, o dyscyplinie pracy oraz o bezpieczeństwie 

i higienie pracy. 

6. Organizator Praktyki może zażądać od Uczelni odwołania studenta 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.  

§ 3 

Z ramienia Organizatora praktyk osobą odpowiedzialną za organizację praktyk jest Opiekun praktyk 

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

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

(imię i nazwisko Opiekuna praktyk, adres e-mail, telefon) 

§ 4 

Uczelnia informuje, że student/ka złożył/a oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków wraz z wnioskiem o przyjęcie na praktykę zawodową. Obowiązkiem 

organizatora jest zweryfikować tą informację w momencie rozpoczęcia przez studenta/tkę praktyki. 

§ 5 

Uczelnia oświadcza, że student wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych 

z procesem kształcenia, w tym realizacją praktyki zawodowej – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z  zm.) i przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). 

 

§ 6 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Prodziekan ds. 

Studenckich, a w Filii – Prodziekan Filii w porozumieniu z Koordynatorem ds. praktyk zawodowych oraz 

osoba uprawniona do reprezentowania Organizatora Praktyki. 

§ 7 

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową, a powstałe w toku praktyki, strony rozstrzygają w drodze 

porozumienia. 

§ 8 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron 

i dla studenta.  

 

 

Uczelnia  Student  Organizator Praktyki 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA/KI PRAKTYKI  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i potwierdzam poniższe zapisy: 

1. Jako Opiekuna praktyk, wskazany/a w §3, potwierdzam zapoznanie się z niniejszą Umową 

i Regulaminem praktyk, przyjęcie obowiązków i zadań wynikających z tych dokumentów. 

2. Jako Opiekuna praktyk wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

realizacji praktyk, w tym niniejszej Umowy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO), a podpisując niniejsze oświadczanie potwierdzam tym 

samym zapoznanie się ze stosownymi Klauzulami informacyjnymi stanowiącymi załączniki do 

niniejszej Umowy.   

3. Dane osobowe Opiekuna praktyk będą przetwarzane przez Uczelnię w Centrum Współpracy z 

Biznesem – Biurze Karier, a w Filii przez Biuro Filii w celach związanych z Programem praktyk oraz 

zawarciem i realizacją niniejszej umowy.  

4. Jako Opiekun praktyk zobowiązuję się do przestrzegania zasad wynikających z wewnętrznych regulacji 

dotyczących ochrony danych osobowych przyjętych u Pracodawcy. 

 

 

   Czytelny podpis Opiekuna/ki praktyk wskazanego/ej w Umowie 
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Załącznik do Umowy nr ………..……./20…. 

 
 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

dla studentów studiów I stopnia  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

 

 

Nazwisko i imiona studenta:   ………………………………………………….… 

Nr albumu:     ………………………………………………….… 

Forma studiów:    ………………………………………………….… 

Kierunek studiów:    ………………………………………………….…   

 

 

1. Program praktyki zawodowej stanowi integralną część umowy pomiędzy Uczelnią, Studentem/ką, 

a Organizatorem praktyki.  

2. Praktyka programowa realizowana przez studentów Uczelni, uwzględnia zapoznanie się z m.in.: 

a) funkcjonowaniem zakładu pracy i jego strukturą organizacyjną,  

b) przepisami bhp,  

c) prawnymi podstawami działalności zakładu pracy,  

d) zasadami zarządzania i organizacji pracy. 

3. Zadania merytoryczne związane z kierunkiem studiów i efektami uczenia się przewidzianymi dla 

przedmiotu Praktyki zawodowa: 

a) 

b) 

 

 

 

 

Uczelnia  Student  Organizator Praktyki 
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Klauzula informacyjna  

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 

53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 36 72 778, e-mail: 

kontakt@ue.wroc.pl; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem: iod@ue.wroc.pl; 

3. przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług i działań Centrum Współpracy z 

Biznesem / Biurem Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, działającego na podstawie zadań 

wynikających z powołania jednostki w zarządzeniu nr 57/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Centrum Współpracy z Biznesem, a w Filii – przez 

Biuro Filii; 

4. kategorie danych osobowych obejmują imię i nazwisko, stanowisko/funkcję, numer telefonu, adres e-mail, 

nazwa podmiotu/miejsca zatrudnienia, adres, dane dedykowane do procesu/usługi; 

5. odbiorcą Państwa danych osobowych będą: pracownicy Centrum Współpracy z Biznesem, a w Filii - Biuro 

Filii, Rektor oraz Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, Dziekani i Prodziekani realizujący zadania z zakresu 

praktyk zawodowych oraz pracownicy odpowiedniego Dziekanatu.  

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia zakończenia współpracy w ramach 

realizowanych kooperacji; 

8. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. mają Państwo prawo wniesienia skargi gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych 

narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 

r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); 

10. nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

 w tym profilowaniu; 

11. brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z usług i działań 

Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a w Filii – przez Biuro Filii: 

12. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 
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