
                                                                                                                        

                                        Regulamin przyjmowania na praktyki  studenckie 

                                                 w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

 

 

                                                  Postanowienia ogólne  

                                                                 § 1 

Celem regulaminu jest ustalenie zasad przyjmowania na praktyki studenckie  w Muzeum Żup 

Krakowskich Wieliczka. 

                                              Praktyki studenckie 

                                                              § 2 

1.Osoba ubiegająca się o praktykę musi: 

   - być studentem uczelni wyższej,    

  - posiadać zgodę uczelni na odbycie praktyki, 

  - posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki. 

2.Warunkiem ubiegania się o możliwość odbywania praktyk jest złożenie przez zainteresowanego do 

Referatu ds. Pracowniczych następujących dokumentów: 

  - podania w sprawie przyjęcia na praktykę, 

- zaświadczenia z uczelni potwierdzającego status studenta, 

-  programu praktyki. 

3.Referat ds. Pracowniczych przekazuje dokumenty złożone  przez studenta do właściwego 

kierownika komórki organizacyjnej. 

4.Podanie o praktykę zostaje zaopiniowane przez kierownika danej komórki organizacyjnej. 

5.W przypadku zgody na przyjęcie na praktykę, kierownik danej jednostki organizacyjnej wyznacza 

opiekuna  i przekazuje informację o wyrażonej zgodzie i wskazanym opiekunie do Sekcji  Służb 

Pracowniczych . 

6.O ostatecznej decyzji każdy aplikujący zostaje poinformowany przez Sekcję Spraw Pracowniczych. 

7.Student dostarcza do Referatu ds. Pracowniczych umowę o praktykę zawodową z uczelni w 2 

egzemplarzach. 



8.Umowę ze strony  Muzeum Żup Krakowskich podpisuje zastępca dyrektora                                                 

ds. administracyjnych. 

9.W przypadku podpisania przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka stałej umowy na praktyki 

zawodowe -  procedura przyjęcia na praktyki odbywa się każdorazowo na podstawie skierowania , 

wydanego przez uczelnię. 

10.Praktykant, przed rozpoczęciem praktyki stawia się w Referacie ds. Pracowniczych w celu 

załatwienia formalności związanych  ze skierowaniem – w pierwszym dniu praktyki – na szkolenie 

BHP i ppoż. 

11.Opiekun z komórki organizacyjnej przyjmującej praktykanta zapewnia mu odpowiednie warunki 

do odbywania praktyki. 

12.Osoby odbywające praktykę zobowiązane są do: 

- sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem praktyki oraz stosowania się do 

poleceń opiekuna, 

-przestrzegania przepisów zasad obowiązujących w Muzeum  Żup Krakowskich Wieliczka, 

- niezwłocznego informowania o przerwaniu odbywania praktyki, o każdym dniu 

nieusprawiedliwionej nieobecności oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu. 

13.W razie naruszenia przez praktykanta przyjętych zasad opiekun poprzez Sekcję Spraw 

Pracowniczych  bezzwłocznie powiadamia uczelnię praktykanta. 

  

                                                  Postanowienia końcowe 

                                                                   § 3 

1.Regulamin wydaje Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 

2.Regulamin wchodzi w życie na mocy zarządzenia Dyrektora  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 

  

 

                                                                                                                                             

 


