Start. Wszystkie nasze dokumenty na: http://weip.agh.edu.pl/student/studenci-praktyki-studenckie.html
O praktyki na zaliczenie mogą się starać studenci od II roku studiów. Studenci I roku mogą uzyskać skierowanie z AGH.
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Ad.2) Wyślij w jednym liście do opiekuna i dziekanatu:
1) Wypełnioną umowę z aneksem (podpisany przez
opiekuna zakładowego harmonogram nie kolidujący z
zajęciami, max. 15 h/ tydzień).
2) Poświadczenie ubezpieczenia NNW,
3) Informację w jaki sposób i z kim w firmie został
nawiązany kontakt w sprawie praktyki.
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Wydrukuj
skierowanie
i podpisz
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do firmy

Ad.7) Jest to umowa
podpisywana przez AGH
z korporacjami (np.
LOTOS, PKN Orlen).
Wtedy nie sporządzamy
pojedynczych umów.
Wyjeżdżają zakwalifikowani studenci

Czy potrzeba
skierowanie?

Ad.1) Wyślij w jednym liście do opiekuna i dziekanatu:
1) Wypełnioną umowę z aneksem
2) Poświadczenie ubezpieczenia NNW,
3) Informację w jaki sposób i z kim w firmie został
nawiązany kontakt w sprawie praktyki.

Nie

Ustal rodzaj
porozumienia z firmą:

1) Umowa na wzorze AGH,
2) Praktyka w semestrze
na na wzorze AGH,
3) Umowa na wz. firmy,
podpisywana z AGH
4) Umowa na wz. firmy
podpisywana
ze studentem,
5) Praktyka zagraniczna,
6) Umowa cywilno-prawna,
7)Umowa zbiorowa.
Kontakt z
koordynatorem z
ramienia firmy

Ad.3) Dostarcz do opiekuna 2 oryginały umowy do
zatwierdzenia; jak w semestrze to aneks wg Ad.2):
1) Jeśli nie ma uwag, opiekun podbija 2 oryginały
umowy, które dostarczasz do dziekanatu, a skany
dokumentów przesyłasz do opiekuna wg Ad. 1).
2) Jeśli są uwagi opiekuna, są one przekazywane firmie,
a przy braku ich akceptacji próbujesz podpisać umowę
osobiście, wg Ad.4).
Ad.4) Dostarcz do opiekuna 2 oryginały umowy do
zatwierdzenia:
1) Jeśli nie ma uwag, opiekun podbija 2 oryginały, które
dostarczasz do firmy do podpisu i zachowujesz jeden.
Skany dokumentów przesyłasz do opiekuna wg Ad. 1).
2) Jeśli są uwagi, to podpisujesz umowę na własne
ryzyko lub kontaktujesz się z radcą prawnym w AGH.
Ad.5) Zorganizuj, aby twój opiekun zakładowy z
zagranicy przesłał do opiekuna podpisaną ofertę
praktyki, w której musi się znaleźć: twoje imię i nazwisko,
wykonywane zadania, miejsce i ilość godzin praktyki.
Poinformuj opiekuna zakładowego, ze będziesz
potrzebował zaświadczenie. AGH nie ponosi
odpowiedzialności jeśli praktyka nie dojdzie do skutku.

Ad.6) Skontaktuj się z opiekunem w
celu zatwierdzenia programu
praktyki. Po akceptacji wyślij na
jego skrzynkę skany podpisanych
dokumentów wg Ad.1)
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