POROZUMIENIE
o prowadzeniu praktyki studenckiej (klinicznej)
zawarte w dniu ........................ r., pomiędzy ……………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej Uczelnią, reprezentowaną z up. Rektora przez ……………………………………………………………….
Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,
a .................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez ..............................................................................................................................
zwanym dalej „Zakładem Leczniczym”.
Strony postanawiają w sprawie studenckich praktyk (klinicznych) na okres:
od ......................................................................................... do ................................................................
zawrzeć porozumienie następującej treści:
1. Uczelnia kieruje studenta…………………………………………………………………………………………….do w/w
zakładu leczniczego dla odbywania praktyk według ustalonego programu i z godnie z regulaminem
praktyk (w załączeniu).
2. Zakład Leczniczy zobowiązuje się przyjąć studenta na praktykę zgodnie z programem praktyki
opracowanym przez Uczelnię.
3. Zgodnie z Uchwałą Nr 24/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 lipca 2014 w
sprawie ustalenia odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie
praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu
studiów, praktyki są odpłatne w wysokości 32,00 zł brutto za osobę, za dzień. Płatnikiem jest
jednostka kierująca.
4. Zakład Leczniczy jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia
praktyki zgodnie z ustaleniami porozumienia zawartego z Uczelnią, a w szczególności:
a. zapewnienia odpowiednich miejsc pracy celem realizowania programu praktyki;
b. zapoznania studentów z regulaminem Zakładu Pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie
pracy oraz ochronie tajemnicy służbowej i państwowej;
c. nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyki;
d. umożliwienie Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk Klinicznych spełnienie jego obowiązków,
a władzom Uczelni sprawowania kontroli nad przebiegiem praktyki;
e. wydania zaświadczeń każdemu studentowi o odbyciu praktyki.
5. Zakład Leczniczy może zażądać od Uczelni odwołania z praktyki studenta odbywającego praktykę na
podstawie skierowania, w wypadku gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy.
6. Jeżeli naruszenie dyscypliny spowodowało zagrożenie życia lub zdrowia Zakład Pracy może nie
dopuścić studenta do dalszego kontynuowania praktyki.
7. Uczelnia i Zakład Leczniczy zawierając porozumienie o przebiegu praktyki zobowiązują się do
wzajemnego informowania się o zaistniałych zdarzeniach mających wpływ na przebieg praktyki i
współdziałania w celu zharmonizowania spraw.
8. Uczelnia zobowiązuje się do:
a. sprawowania nadzoru dydaktyczno–wychowawczego oraz organizacyjnego nad przebiegiem
praktyki;
b. zapoznania Zakładu Leczniczego i studentów z programem i zasadami odbywania praktyki.
9. Porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

.............................................
(pieczęć i podpis osoby
reprezentującej Zakład Leczniczy)

………………………………………….
(pieczęć i podpis Rektora lub
osoby upoważnionej)

