
Zal4czniknr 3/ Priloha d. 3

do ZarzqdzeniaNr 2l05AAnl k nariadeniu (:.21A5D012

z dnit 3Omaja 2012 roku I zo dfia3}. maja20l2
w spr awieRe g alamin uStude ntckich Pr akty kZ aw o dotuy c h

/ Poriadku itudentskej odbornej praxe pre itudentov
w WyiszejSzkoleMenedierskiej w Warszawie/ na Vysokej ikole manaZdrskej voVariave

Umowa o studenck4 praktykg zawodowq
Zmluva o odbornej praxi itudenta

Zawartaw dniu / Uzavretd dfia 09.05.2017 w Warszawie / vo VarSave miEdzy / medzi:

Vys kumni, ils tav det s kej psyc ho 16 gie a patopsy cho 16 gie

z siedzib4 / so sldlom v:

Cyprichova 42,831 05 Bratislava

zwanym dalej Organizatorem, reprezentowanym przezl d'alej len Poskytovatel'om praxe,

zastfpen;im:

MUDr. Peter Lukdi MPH

a

Wylsz4 Szkol4 Menedzersk4 w Warszawie z siednb4 pr4t ul. Kawgczyfiskiej 36, zwany

dalej Uczelni4 I Vysokn ikola manaidrskd vo Variave so sldlom ul. Kawgczyriskn 36, d'alej

len Skola,

reprezentowaflqptzez Pelnomocnika ds. Studenckich Prakryk Zawodowych I zastilpend:

Mgr. Gdbor Jelencsic

a

Pani4, Panem /Pani, Pdnom* : Mogdaldna Soriiska
nr albumu /i.indexu :

Studia*+ : ittidium II. Stupfia
Kierunek ksztalcenia / Odbor vdelovania.' Psy'chol6gia
Forma studi6w' fs+aej€nem€,'niestacjonamel Forma ititdia (pffi / kombinovand)

Specializacj a i ipecializaciu ; vSeobecna pn,chol6gia
PESEL/ Rodnti.'ir7p .;--ry *
Adres zameldow'anii e**&A/irefov 360, Saiurov 094 13
zwanym I rwanq* dalej Praktr.kan..- t , praktikant

ss1

Uczelnia kieruje Praktykanta do odbycia studenckiej praktyki zawodowej pod
kierownictwem Organizatora, zgodnie z zasadarni okreSlonymi w Regulaminie Studenckich
Praktyk Zawodowych w WSM w Warszawie (Zaru4dzenie Nr 210512012 Rektora WSM w
Warszawie w sprcwie ,,Regulaminu Studenckich Praktyk Zcwodowych dla studentdw
Wyiszej Szkoly Menedzerskiej w Warszawie") oraz Programem Praktyk, przyjqlych przez

Radg Wydzialu.



Skola vedie praktikanta k vykonu odbornej praxe itudenta pod vedenim Posl<ytovatefa
praxe, v srtlade so zdsadami urienymi v Smernici tykaj*cej sa odbornej praxe Studentov na
WSM vo Varisve Q{ariadenie i. 2/05/2012 Rektora WSM vo Variove vo veci ,,smernice
Studentslqtch odbornych praxl pre itudentov Vysokej ikoly manaidrskej vo Variave")
a Programom praxe, prijatych Radoufakulty.

Praktyka nie moZe odbywa6
przepis6w prawa.

Prax nem1ie byf realizovand
ikodlivd.

$2
sig w warunkach szkodliwych dla zdrowia w rozumieniu

v podmienkach, ktord s* v zmysle prdvnych predpisov zdrwiu

$3
Obowi4zki kontaktowania sig z Orgatizatorem pelni w imieniu Uczelni Pelnomocnik ds.
Studenckich Praktyk Zawodowych, kt6ry jest upowazniony do rozstrzygania z
Organizatorem wszelkich spraw mviqzarry ch z przebiegiem praktyki.
Povinnosti kontaktu s Poslqttovatefom praxe vyplni v mene Skoty zmocnenec vo veci
odbornych praxi itudentov, ktor!, je oprdvneny rozhodovat' vo vietkych zdleiitostiach
tykajilcich sa priebehu preme.

$4
Praktykant zobowi4zqe siE do odbycia praktyk zgodnie zptograrnem, a ponadto do:

przestrzegania ustalonega przez Organizatora porz4dku i dyscypliny pracy;
przestrzegania zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo2arowej;
przestrzegutia zasad zachowania tajemnicy sluzbowej i paristwowej oraz ochrony
informacji; uzyskanych w trakcie odbywania praktyki;
dopelnienia okreSlonej przez Uczelnig formalnej procedury zwi4zanej z odbywaniem
praktyk.

Praktikant se zavrizuje k vykonu odbornej proxe v sillade s jej programom, hlavne:
dodriiavat' stanoverui pracovnil kdzefi a discipllnu;
dodrZiavaf zdsady bezpeinosti a ochrany zdravia pri prdci a poiiarnu ochranu;
dodriiavaf zdsady sluiobndho a itdtneho tajomstva, zachovdvaf mlianlivosf,
dodriiavaf zdsady ochrany informdcil zisknnych v priebehu tltkonu praxe,
dodri iavaf Skolou ur ieni formdlne po stupy spoj end s vykonom praxe.

$s
Praktyka odbgdzie sig w termirue / Prax bude realizovand v termlne:

od 09.05. do 31.05. 2A17

$6
Po zakoriczeniu praktyki Praktykant przekazuje do Dziekanatu Dziennik Praktyk z jej
przebiegu zaakceptowany przez Organizatora. Dziennik Praktyk stanowi podstawg
zaliczenia prakfyki studentowi.
Po ukonienl praxe odovzdd praktikant na dekandt ,,Dzienrik Praktyk", v ktorom bude
zapfsany priebeh praxe odsilhlaseny a potvrdeny Poslqttovatefom praxe. ,,Dziennik
Praktyk" tvor{ zdklad pre zap[sanie zdpoitu z odbornej praxe.



$7
Ninejsza umowa nie odnosi sig do odpowiedzialnoSci za rclaqg na powstale szkody na
mieniu lub zdrowiu uczestnik5w. Rodzaj, spos6b i kwota ubezpieczenia jest w petrni

zabezpie czarla pr zez Praktykanta.
Tato zmluva nerieii zodpovednostnd vzfahy ,o spdsoberui ikodu na majetku ii zdravi
jednotlivlch zmluvnfch strdn. Druh, spdsob a vyikn poistenia je plne v riiii praktikanta.

$8
Umowa zostala sporz1dzona w trzechjednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym kuhdej
ze stron.

Zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, kaidd zmluvnd strana obdrii ieden uj,tlaiok.
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* Niepotrzebne skre6li(, I Nehodiace s(t ilcrtne
** Wskazad wlaSciwe: studia I. stp licencjackie, studia II. stp. studia magisterskie
Vyberte vhodnd: itildium I. stupfia (lic.), it*dium II. stupita mgr


