POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAKTYK STUDENCKICH
zawarte w dniu __________________________________ r., w Szczecinie, pomiędzy:
Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1, reprezentowanym
przez Prorektora ds. Dydaktyki PUM - dr hab. n. med. Anetę Cymbaluk-Płoską zwanym w dalszej części umowy
„Uniwersytetem”, a
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Reprezentowanym przez: _____________________________________________________________________________
zwanym dalej „Placówką”, o następującej treści:
§1
Przedmiotem porozumienia jest określenie ogólnych zasad prowadzenia i odbywania praktyk studenckich w Placówce
przez studentów Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej kierunku
____________________________________________ Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie począwszy
od roku akademickiego 2021/2022.
§2
1. Podstawą do odbycia praktyk studenckich będzie dzienniczek praktyk oraz ważna legitymacja studencka.
2. Terminy odbywania praktyk studenckich ustalane będą przez poszczególnych studentów w porozumieniu
z Placówką.
§3
Placówka zobowiązuje się do:
1) zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyk studenckich, a w szczególności do umożliwienia
studentowi uczestnictwa w pracy laboratorium zgodnego z założeniami programowymi praktyk,
2) zapewnienia studentom, na czas odbywania praktyki studenckiej środków higieny osobistej,
3) zapoznania studentów z zakładowym regulaminem pracy oraz przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy,
4) umożliwienia przedstawicielom Uniwersytetu kontroli prowadzonych w Placówce praktyk studenckich,
5) poświadczenia odbycia praktyki zgodnie z jej programem na Karcie praktyk i w Indeksie studenta.
§4
1. Ze strony Placówki nadzór nad przebiegiem praktyk sprawuje ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. Koordynatorem praktyk studenckich odbywanych przez studentów kierunku _______________________________
Uniwersytetu w Placówce jest _____________________________________________________________________
3. Termin odbywania praktyki ustalany jest przez poszczególnych studentów bezpośrednio w Placówce.
§5
Uniwersytet oświadcza, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
dydaktycznej i badawczej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, którym objęci są wszyscy studenci.
§6
Porozumienie ma charakter nieodpłatny.
§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy
pisemnej.
§8
Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie
3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
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