
Załącznik nr 3a do Regulaminu Praktyk Zawodowych 
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia 

 

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18 (02-366). 
Dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przedmiotu działalności edukacyjnej WSIiZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO. 

Umowa nr ………………………………..……………………….. o przeprowadzenie praktyk studenckich 

 

Dnia ………………………..……...................... r. pomiędzy Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, 02-366 

Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, zwaną w treści umowy „Kierującym na praktykę”,   

reprezentowaną  przez  Iwonę  Wachol  –  Dyrektor  Wyższej  Szkoły  Inżynierii  i  Zdrowia  w  Warszawie ,  a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa instytucji, adres, nr. telefonu) 

Zwanym  w  treści  umowy  „Przyjmującym na praktykę”, reprezentowanym przez 

…………………………....…………………………………………………………………. stosownie do Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) została zawarta umowa o 

następującej treści: 
§ 1 

Przyjmujący na praktykę zobowiązuje się w terminie od …………………. do ………………. Przyjąć jednego studenta 
kierowanego na praktykę.  
Imię, nazwisko, nr. albumu studenta, tryb studiów …………………………………………………………………………………………. 

§ 2 
Przyjmujący na praktykę umożliwi przeprowadzenie praktyk śródrocznych i wakacyjnych studentom kierunku: 
Kosmetologia zgodnie z aktualnie realizowanym programem praktyk w obecnym roku studiów.   

§ 3 
Przyjmującym na praktykę zobowiązuje się do: 

1. zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, urządzeń, narzędzi i materiałów zgodnie z 
programem praktyki, 

2. zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie higienie 
pracy, 

3. nadzoru nad wykonaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyki. 
§ 4 

Kierującym na praktykę zobowiązuje się do: 
1. opracowania programu praktyki , 
2. sprawowania opieki dydaktycznej nad praktykami studenckimi oraz kontroli i oceny tych praktyk. 

§ 5 
Praca studenta na rzecz Przyjmującego na praktykę ma charakter nieodpłatny i z tytułu jej wykonania 
studentowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe, zarówno w stosunku do Przyjmującego na praktykę jak 
i Kierującego na praktykę. 

§ 6 
Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą drogą polubowną, a w przypadkach 
prawnych przez sąd powszechny. W pozostałych sprawach, które nie zostały ujęte w treści umowy, obowiązują 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
§ 8 

„Przyjmujący na praktykę” przetwarza dane osobowe studentów kierowanych do odbycia studenckiej praktyki 
zawodowej, tylko i wyłącznie na podstawie umowy zawartej z „Kierującym na praktykę” oraz w terminach w 
niej wskazanych. Powierzone przez „Kierującego na praktykę” dane osobowe [tj. imię/ imiona i nazwisko oraz 
numer albumu studenta] będą przetwarzana przez „Przyjmującego na praktykę” wyłącznie w celu prawidłowej 
realizacji przez studenta określonej w programie studiów studenckiej praktyki zawodowej. „Przyjmujący na 
praktykę” potwierdza, że do ww. danych dostęp będzie miał tylko i wyłącznie opiekun praktyki. 

§ 9 
Student ma możliwość za pośrednictwem uczelni nabycia Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków (NNW). 
 
         WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA                                                  PRZYJMUJĄCY NA PRAKTYKĘ 
                    z. up. mgr Iwona Wachol                        

 
                                                     

         DYREKTOR UCZELNI             
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OŚWIADCZENIE/ZOBOWIĄZANIE PRAKTYKANTA  

Student zobligowany jest do dostarczenia niniejszego dokument na 7 dni przed rozpoczęciem praktyk 

 

Imię i nazwisko studenta …………………………………………...................................... 

Nr albumu ……………………………………………………………………………………... 

Kierunek, semestr ………….………………………………………………………………….. 

Tryb studiów …………………………………………………………………………………… 

Rok akademicki ……………………………………………………………………………...... 

 

Miejsce odbywania praktyki, pełna nazwa i adres: 

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Dane kontaktowe do opiekuna praktyk: 

Imię i Nazwisko opiekuna praktyk …………………………………………………………… 

Numer Telefonu do opiekuna praktyk ……………………………………………………….. 

Mail do opiekuna praktyk …………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Praktyk Zawodowych Wyższej 

Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, a tym samym  zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. Ponadto zobowiązuję się do przestrzegania zasad i regulaminu 

obowiązującego w instytucji, w której będzie realizowana studencka praktyka 

zawodowa. 

 
...…..………………………..…  

                                                                                                  podpis 

 

 

 

 

02-366 Warszawa 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 

tel. +48 22 856 70 75 

praktyki@wsiiz.pl 

www.wsiiz.pl 


