
 

Umowa współpracy 

 w zakresie kształcenia studentów kierunku pielęgniarstwo Wydziału Pielęgniarstwa  

Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie z praktyk zawodowych.   

 

zawarta w dniu……………………roku pomiędzy: 

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

              

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

 

….................................................................................. - Dyrektor  

 

zwanym dalej „Szpitalem” 

a 

Wyższą Szkołą Umiejętności Zawodowych w Pińczowie  
ul.3 Maja 17, 28-400 Pińczów 

reprezentowaną przez  

dr Edward Przychodaj - Rektor 
zwaną w dalszej części umowy „Uczelnią” 

 

§ 1 

 

  Szpital oświadcza, że udostępni dla studentów Uczelni oddziały szpitalne i inne jednostki  

organizacyjne w celu odbycia przez studentów praktyk zawodowych. 

 

§ 2 

1. Student mający odbyć praktyki zawodowe w szpitalu jest zobowiązany przedstawić: 

a. książeczkę zdrowia, 

b. własną odzież ochronną, 

c. program praktyk zawodowych oraz wykaz umiejętności, 

d. dziennik praktyk zawodowych. 

2. Opiekun praktyk zawodowych wyznaczony z ramienia Szpitala jest zobowiązany do: 

a. organizacji przebiegu praktyk zawodowych uwzględniającej osiągnięcie  zakładanych 

efektów kształcenia, 

b. kierowanie przebiegiem  praktyk zawodowych, 

c. oceny  studenta z praktyk zawodowych zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.  

 

 

 

 



§ 3 

1. Praktyki zawodowe odbywać będą się na podstawie indywidualnego nauczania w terminach 

ustalonych przez strony. 

2. Studenci są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków o odpowiedzialności 

cywilnej w sposób niezależny od Szpitala. 

3. Studenci mają obowiązek bieżącego konsultowania i uzgadniania z opiekunem i innymi 

pracownikami Szpitala procedur postępowania medycznego, standardów, obowiązujących 

regulaminów oraz spraw wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 4 

Szpital jest zobowiązany do: 

a. zapoznania studentów z przepisami BHP, regulaminem pracy, przepisami o ochronie tajemnicy 

służbowej, 

b. zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy zgodnie z programem praktyk zawodowych, 

c. zapewnienia pomieszczeń do bezpiecznego przechowywania rzeczy osobistych. 

 

§ 5 

 

   Praktyki zawodowe odbywają się pod nadzorem opiekuna będącego pracownikiem szpitala. 

 

§ 6 

 

 Umowa obejmuje realizację praktyk zawodowych  przez studentów  Wyżej Szkoły Umiejętności 

Zawodowych  w Pińczowie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym każda ze stron 

może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.                                                                                                                                                                                                                             

 

§ 7 

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

      

 

§ 8 

    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

     

 

 

 

 

 

        Szpital                                                                                                          Uczelnia 

 


