
 
Załącznik nr 1. Wzór programu obowiązkowych praktyk zawodowych. 

  
 

 
 
 

 
   

 
Gdańsk, data 

Kierownik ds. Praktyk Studenckich 
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii 
UG i GUMed 
ul. Abrahama 58 
80-307 Gdańsk 

 
Program obowiązkowych praktyk zawodowych dla studentów 

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed 
 
Celem praktyki jest zapoznanie Studenta ze strukturą organizacyjną, obowiązującymi regulacjami 
prawnymi oraz działalnością w wybranym miejscu realizacji praktyki zawodowej. Program 
praktyk powinien w miarę możliwości uwzględniać charakterystykę zakładu pracy, do którego 
kierowany jest student oraz umiejętności praktyczne, które student powinien opanować w trakcie 
realizacji praktyki. 0 ile jest to możliwe, praktyka zawodowa powinna obejmować: 
 
1. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi BHP i tajemnicy państwowej i służbowej. 
2. Poznanie siedziby, w której realizowana będzie praktyka zawodowa. 
3. Poznanie działów technologicznych wraz z zakresem działań i wykazem wykonywanych prac. 
4. Poznanie metod analitycznych stosowanych w laboratoriach zakładowych. 
5. Zapoznanie się z dostępnym i stosowanym w danej jednostce specjalistycznym sprzętem i 

jego oprogramowaniem. 
6. Obserwacja oraz stopniowe uczestniczenie w zleconych pracach związanych z bieżącą 

działalnością wybranej jednostki, w której realizowana jest praktyka zawodowa. 
7. Zapoznanie się z innymi zagadnieniami zaproponowanymi przez Zakładowego Opiekuna 

praktyki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Międzyuczelniany Wydział 
Biotechnologii UG i GUMed 

tel. +48 58 523 63 20 

e-mail: dziekanat@biotech.ug.edu.pl 

ul. Antoniego Abrahama 58 

80-307 Gdańsk 
www.biotech.ug.edu.pl 
 

  



 
Załącznik nr 2a. Wzór porozumienia w sprawie prowadzenia obowiązkowych praktyk zawodowych  

 studia pierwszego stopnia  

 
 Załącznik nr 2  

do zarządzenia Rektora UG nr 12/R/21 
 
 
 
 
 
...........................................................                                                                                                           
(pieczęć Uczelni lub wydziału) 
 
 

Porozumienie na czas określony/nieokreślony* 

ws. prowadzenia praktyk zawodowych 

nr............./............... 

zawarte w dniu ............................................... pomiędzy: 
 

1. Uniwersytetem Gdańskim, ul. Bażyńskiego 8, 80-809 Gdańsk, 

reprezentowanym przez 

 .............................................................................................................................................................., 

zwanym w dalszej części porozumienia „Uczelnią”, 

a 

2. [………………….nazwa i adres zakładu pracy…………………………………………………...], 

Reprezentowanym przez                

zwanym w dalszej części porozumienia „Zakładem Pracy”. 
 

§ 1. 

Praktyki zawodowe, zwane dalej „praktykami”, odbywać się będą na podstawie imiennego skierowania, 
określającego w szczególności wymiar i termin odbycia praktyk. 

 
§ 2. 

Praktyki realizowane będą przez studenta w wymiarze nieprzekraczającym 120 godzin. 
 

§ 3. 

Praktyki będą odbywane zgodnie z programem praktyk określonym przez Uczelnię, stanowiącym załącznik do 
niniejszego porozumienia. 

 
§ 4. 

Uczelnia zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia nadzoru dydaktyczno–wychowawczego nad studentem odbywającym praktyki, który sprawować 
będzie opiekun praktyk wskazany w Uczelni, 
2) objęcia studenta ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
3) określenia programu praktyk. 

§ 5. 

Zakład Pracy zobowiązuje się do: 
1) umożliwienia studentowi realizacji praktyk w ustalonych, dogodnych dla obu stron terminach; 
2) zapewnienia studentowi dostępu do miejsca odbywania praktyk zgodnie z celami i zakresem praktyk; 
3) zapoznania studenta z obowiązkami, obowiązującymi przepisami o ochronie tajemnicy służbowej oraz 

przepisami bezpieczeństwa pracy; 



 

4) zapewnienia merytorycznego nadzoru nad właściwą realizacją praktyk; 
5) umożliwienia Uczelni prowadzenia nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad studentem. 
 

§ 6. 

Zakład Pracy może zażądać od Uczelni odwołania studenta z praktyk w przypadku, gdy naruszy on dyscyplinę 
pracy lub zasady BHP obowiązujące w Zakładzie Pracy. Jeżeli naruszenie dyscypliny pracy lub zasad BHP 
spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia, Zakład Pracy może nie dopuścić studenta do kontynuowania 
praktyk. 

 
§ 7. 

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od .................................. do....................................... /nieokreślony*. 
 

§ 8. 

Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych studenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
które znajdują zastosowanie do przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności, włączając 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”. 

§ 9. 

1. Uczelnia informuje, iż klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 
RODO znajduje się pod adresem internetowym: https://bip.ug.edu.pl/. 

2. Zakład Pracy oświadcza, iż zapoznał się z treścią klauzuli, o której mowa w ust. 1. 
3. Zakład Pracy zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 i 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 
zawarcia i realizacji niniejszego porozumienia.  

 

§ 10. 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
……………………………………………                                                                                          …………………………………………… 
                (Uczelnia)                                                                                                                               (Zakład Pracy) 
 
 
 
*niewłaściwe skreślić 
 
  

https://bip.ug.edu.pl/


 
Załącznik nr 2b. Wzór porozumienia w sprawie prowadzenia obowiązkowych praktyk zawodowych   

studia drugiego stopnia  

 
 Załącznik nr 2  

do zarządzenia Rektora UG nr 12/R/21 
 
 
 
 
 
 
...........................................................                                                                                                           
(pieczęć Uczelni lub wydziału) 
 
 

Porozumienie na czas określony/nieokreślony* 

ws. prowadzenia praktyk zawodowych 

nr............./............... 

zawarte w dniu ............................................... pomiędzy: 
 

1. Uniwersytetem Gdańskim, ul. Bażyńskiego 8, 80-809 Gdańsk, 

reprezentowanym przez 

 ....................................................................................................................................................................................................................................., 

zwanym w dalszej części porozumienia „Uczelnią”, 

a 

2. […………………………………………..….nazwa i adres zakładu pracy…………………………………….……………………………...], 

Reprezentowanym przez                

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………...…………………,  

zwanym w dalszej części porozumienia „Zakładem Pracy”. 
 

§ 1. 

Praktyki zawodowe, zwane dalej „praktykami”, odbywać się będą na podstawie imiennego skierowania, 
określającego w szczególności wymiar i termin odbycia praktyk. 

 
§ 2. 

Praktyki realizowane będą przez studenta w wymiarze nieprzekraczającym 30 godzin. 
 

§ 3. 

Praktyki będą odbywane zgodnie z programem praktyk określonym przez Uczelnię, stanowiącym załącznik do 
niniejszego porozumienia. 

 
§ 4. 

Uczelnia zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia nadzoru dydaktyczno–wychowawczego nad studentem odbywającym praktyki, który sprawować 
będzie opiekun praktyk wskazany w Uczelni, 
2) objęcia studenta ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
3) określenia programu praktyk. 

§ 5. 

Zakład Pracy zobowiązuje się do: 
6) umożliwienia studentowi realizacji praktyk w ustalonych, dogodnych dla obu stron terminach; 



 

7) zapewnienia studentowi dostępu do miejsca odbywania praktyk zgodnie z celami i zakresem praktyk; 
8) zapoznania studenta z obowiązkami, obowiązującymi przepisami o ochronie tajemnicy służbowej oraz 

przepisami bezpieczeństwa pracy; 
9) zapewnienia merytorycznego nadzoru nad właściwą realizacją praktyk; 
10) umożliwienia Uczelni prowadzenia nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad studentem. 
 

§ 6. 

Zakład Pracy może zażądać od Uczelni odwołania studenta z praktyk w przypadku, gdy naruszy on dyscyplinę 
pracy lub zasady BHP obowiązujące w Zakładzie Pracy. Jeżeli naruszenie dyscypliny pracy lub zasad BHP 
spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia, Zakład Pracy może nie dopuścić studenta do kontynuowania 
praktyk. 

 
§ 7. 

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od .................................. do....................................... /nieokreślony*. 
 

§ 8. 

Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych studenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
które znajdują zastosowanie do przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności, włączając 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”. 

§ 9. 

4. Uczelnia informuje, iż klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 
RODO znajduje się pod adresem internetowym: https://bip.ug.edu.pl/. 

5. Zakład Pracy oświadcza, iż zapoznał się z treścią klauzuli, o której mowa w ust. 1. 
6. Zakład Pracy zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 i 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 
zawarcia i realizacji niniejszego porozumienia.  

 

§ 10. 

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
……………………………………………                                                                                          …………………………………………… 
                (Uczelnia)                                                                                                                             (Zakład Pracy) 
 
 
 
*niewłaściwe skreślić 
 
  

https://bip.ug.edu.pl/


 
Załącznik nr 3a. Wzór skierowania na praktykę zawodową – studia I stopnia. 

 

 Załącznik nr 4  
do zarządzenia Rektora UG nr 12/R/21 

 

Gdańsk, dnia ………. r.  
 
 

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI ZAWODOWE 
 

Niniejszym kieruje Panią/Pana  

……………………………………………………… 
(imię i nazwisko studentki/studenta) 

studentkę/studenta studiów pierwszego stopnia/studiów drugiego stopnia/jednolitych studiów magisterskich* 
na kierunku  

Biotechnologia 
(nazwa kierunku studiów) 

na praktyki zawodowe odbywane w  

……………………………………………………………..……………….. 
(nazwa i adres Zakładu Pracy) 

w terminie: od …………. r.   do   ………….. r. 

w wymiarze 120 godzin. 
 
 
 
Załącznik: 
- program praktyk 
 
 
 

…………………………………………………………..………………………... 
(podpis prodziekana/kierownika/opiekuna praktyk 

zawodowych*) 

 
 

 
*niewłaściwe skreślić 

 
 
 
 
 
 
  



 
Załącznik nr 3b. Wzór skierowania na praktykę zawodową – studia II stopnia (MSU). 

 
 Załącznik nr 4  

do zarządzenia Rektora UG nr 12/R/21 
 

Gdańsk, dnia ………. r.  
 
 

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI ZAWODOWE 
 

Niniejszym kieruje Panią/Pana  

……………………………………………….………… 
(imię i nazwisko studentki/studenta) 

studentkę/studenta studiów pierwszego stopnia/studiów drugiego stopnia/jednolitych studiów magisterskich* 
na kierunku  

Biotechnologia 
(nazwa kierunku studiów) 

na praktyki zawodowe odbywane w  
 

……………………………………………… 
(nazwa i adres Zakładu Pracy) 

w terminie: od …………. r.   do   ……………… r. 

w wymiarze 30 godzin. 
 
 
 
Załącznik: 
- program praktyk 
 
 
 

…………………………………..………………………………………………... 
(podpis prodziekana/kierownika/opiekuna praktyk 

zawodowych*) 

 
 

 
*niewłaściwe skreślić 

 
 
 
 
 
  



 
Załącznik nr 4a. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki wraz z opinią z miejsca praktyk – studia I stopnia. 

 

Nazwa zakładu pracy........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................  

Adres ........................................................................................................................................................................ 

Imię i nazwisko zakładowego Kierownika Praktyk ............................................................................ 

.....................................................................stanowisko ....................................................................................... 

 

ZAŚWIADCZENIE 
ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 
Zaświadczamy, że Pani/Pan............................................................................................................................. 
nr albumu ............................. student(ka) ........................................................... roku studiów 
pierwszego stopnia Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed w 
Gdańsku odbył(a) praktykę w naszym zakładzie od dnia ............................. do dnia 
............................. 
 
Liczba opuszczonych dni usprawiedliwionych  ................................. 
Liczba opuszczonych dni nieusprawiedliwionych ................................ 
 
 
Ocena studenta z punku widzenia *): 
 

1. dyscypliny pracy: b. dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna 

2. zainteresowania techniką: duże, średnie, małe 
3. zaangażowanie w zadawaniu pytań poszerzających wiedzę: duże, średnie, małe 
4. w stosunku do pracowników: wzorowy, poprawny, niewłaściwy 
5. w stosunku do współkolegów: wzorowy, poprawny, niewłaściwy 
6. poszerzenia wiedzy dotyczącej funkcjonowania zakładu pracy: duże, średnie, małe 
7. inne uwagi:  

.........................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................ 

*) niepotrzebne skreślić 

 
 
 
.......................................    .................................................................................. 
   (pieczęć zakładu)                           (podpis opiekuna zakładowego) 

 
 
  



 
 

Załącznik nr 4b. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki wraz z opinią z miejsca praktyk   
studia drugiego stopnia 

 
Nazwa zakładu pracy.......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................  

Adres ......................................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko zakładowego Kierownika Praktyk ............................................................................... 

.....................................................................stanowisko ......................................................................................... 

 

ZAŚWIADCZENIE 
ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

 
Zaświadczamy, że Pani/Pan………………....................................................................................................... 

nr albumu .......................... student(ka) ........................................... roku studiów drugiego stopnia 

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed w Gdańsku odbył(a) praktykę 

w naszym zakładzie od dnia ................. do dnia ............................. 

 
 
Liczba opuszczonych dni usprawiedliwionych  ................................. 
Liczba opuszczonych dni nieusprawiedliwionych ................................. 
 
 
Ocena studenta z punku widzenia *): 
 

1. dyscypliny pracy: b. dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna 

2. zainteresowania techniką: duże, średnie, małe 
3. zaangażowanie w zadawaniu pytań poszerzających wiedzę: duże, średnie, małe 
4. w stosunku do pracowników: wzorowy, poprawny, niewłaściwy 
5. w stosunku do współkolegów: wzorowy, poprawny, niewłaściwy 
6. poszerzenia wiedzy dotyczącej funkcjonowania zakładu pracy: duże, średnie, małe 
7. inne uwagi:  

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
 
 

*) niepotrzebne skreślić 
 
 
.........................................               ................................................................. 
   (pieczęć zakładu)                       (podpis opiekuna zakładowego)  



 
Załącznik nr 5. Wzór sprawozdania studenta z realizacji praktyk zawodowych. 

 
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed 

 

(imię i nazwisko) 

 

(stopień studiów i rok studiów) 

 

(numer albumu) 

 

miejsce odbycia praktyk 

 

data odbycia praktyk 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
                          Data i podpis studenta 

  

SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK ZAWODOWYCH 



 
Załącznik nr 6. Wzór umowy o organizacji praktyk nieobowiązkowych dla studenta UG. 

 
Załącznik nr 7 do zarządzenia Rektora UG nr 12/R/21 

 

UMOWA 
o organizację praktyk nieobowiązkowych dla studenta 

Uniwersytetu Gdańskiego  
 

zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy 
 
 1. Uniwersytetem Gdańskim w Gdańsku,  

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………..……………………………, działającym na podstawie 
pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, 
zwanym dalej „Uczelnią”. 
a  

 2. ………………………………………………z siedzibą……………………………… reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Zakładem Pracy”, 
 
oraz 
 

 3. Panią/Panem …………………………… studentką/tem …….. roku studiów …………………… kierunku: 
……………………………………………., prowadzonego przez Wydział ………………………………… 
Uniwersytetu Gdańskiego  
zwaną/ym dalej „Praktykantem”, 
 
o następującej treści: 

 
§ 1. 

Na podstawie niniejszej umowy Zakład Pracy zorganizuje, a Praktykant odbędzie – praktyki 
nieobowiązkowe, nieprzewidziane w programie studiów kierunku, który studiuje Praktykant. 
Uczelnia, na wniosek Praktykanta, wyda zaświadczenie potwierdzające odbywanie przez 
Praktykanta studiów w Uczelni. 
 

§ 2. 
Zakład Pracy zobowiązuje się do sprawowania nadzoru i opieki nad Praktykantem oraz 
przestrzegania wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa. 

 
§ 3. 

Umowa została zawarta na czas określony od  …………..20..  r. do ………… 20... r. 
 

§ 4. 
Koszty ubezpieczenia NNW pokrywa Praktykant we własnym zakresie. 

 
§ 5. 

W związku z odbywaniem praktyk nieobowiązkowych Praktykantowi nie przysługują od Uczelni 
żadne świadczenia finansowe ani rzeczowe. 

 
§ 6. 

Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za żadne zdarzenia mające miejsce w związku 
z odbywaniem przez Praktykanta praktyk nieobowiązkowych ani za treść ewentualnych umów 
zawieranych przez Praktykanta z Zakładem Pracy. 



 

§ 7. 
Praktyki nieobowiązkowe mają charakter nieodpłatny. Z tytułu czynności wykonywanych w 
ramach praktyk Praktykantowi nie przysługuje wynagrodzenie. Niniejsza umowa nie powoduje 
zobowiązań finansowych dla Uczelni oraz dla Zakładu Pracy. 
 

§ 8. 
1. Uczelnia oraz Zakładu Pracy zobowiązują się do ochrony danych osobowych Praktykanta 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które znajdują zastosowanie do przetwarzania 
danych osobowych i ochrony prywatności, włączając Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych studentów w związku z 
procesem organizacji praktyk znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego i w 
Portalu Studenta 

 
§ 9. 

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
 

……………………………..                                                                                          …………………………….. 
                        Uczelnia                                                                                                            Zakład Pracy 
 
 
 
 

…………………………….. 
Praktykant 

 
 


