Numer w rejestrze umów ………………………………
Data rejestracji umowy ………………………………

Załącznik nr 8
do zarządzenia Rektora nr 74 z dnia 1-12-2006 roku

UMOWA O DZIEŁO .................... na wykonanie czynności Opiekuna Praktyki Ciągłej/Śródrocznej
zawarta dnia .................................. w Zielonej Górze pomiędzy:
Uniwersytetem Zielonogórskim, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9, reprezentowanym przez:
1. Dziekana Wydziału ................................................................................................................................
2. Kwestora mgr Annę Gołaszewską,
zwanym w dalszej części umowy Uczelnią
a
Panią/Panem ................................................................................................................................................
zamieszkałą/zamieszkałym .........................................................................................................................
legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym nr .........................................................................,
zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę następujących prac zmierzających do
przygotowania zawodowego studenta-praktykanta
...............................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko studenta, kierunek, rok studiów oraz: liczba tygodni praktyk-PC; liczba osób, liczba godzin-PŚ)

a) prowadzenie zajęć hospitowanych przez studenta-praktykanta,
b) hospitowanie zajęć prowadzonych przez studenta-praktykanta wraz z omówieniem i oceną zajęć,
c) pomoc praktykantowi w przygotowaniu przez niego środków dydaktycznych i konspektów do
prowadzonych zajęć,
d) zapoznanie studenta-praktykanta z organizacją pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem jej struktury
organizacyjnej, zadań realizowanych przez placówkę oraz zakresem prowadzonej przez nią dokumentacji.
§2
Prace, które są przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane przez Wykonawcę w okresie
od .....................................do ...................................................
§3
Wykonawca za wykonanie dzieła, o którym mowa w § 1 otrzyma wynagrodzenie w wysokości
.................................... (słownie:.....................................................................................), (wyliczone w oparciu
o zarządzenie Rektora w sprawie wynagrodzeń za prace związane z praktykami studentów).
§4
1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia określonego w § 3 jest potwierdzenie wykonania umowy przez
Dyrektora szkoły oraz Koordynatora Praktyk z ramienia Wydziału, Panią/Pana ...............................................
dokonane w oparciu o dokumentację dydaktyczną praktykanta tj.
a) konspekty przeprowadzonych zajęć ocenione i podpisane przez Wykonawcę,
b) notatki z zajęć hospitowanych przez praktykanta,
c) opinię oceniającą przebieg praktyki, wystawioną przez Wykonawcę i potwierdzoną przez Dyrektora
szkoły.
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni na wskazane konto bankowe, po przedłożeniu
w sekretariacie wydziału kierującego studenta na praktykę rachunku, potwierdzonego przez osoby, o których
mowa w ust. 1 oraz Dziekana wydziału, z limitu .................................................................
(nazwa środków płatniczych – źródło finansowania)

§5
Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła określonego w niniejszej umowie osobie trzeciej, bez
zgody Uczelni.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
§7
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
rzeczowo sądu w Zielonej Górze.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
........................................
Wykonawca

.........................................
Dziekan

.....................................
Kwestor

Podpis osoby dokonującej kontroli finansowej ……………………………………………….
DRUK NIE PODLEGA MODYFIKACJI
Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 63 z dnia 7.09.2015 roku

