POROZUMIENIE
w sprawie odbywania studenckich
praktyk pedagogicznych
zawarte w dniu ___11.01.2010r.____ w ___Warszawie____ pomiędzy:
Uniwersytetem Muzycznym F. Chopina w Warszawie, w dalszej części porozumienia zwanym Uczelnią
reprezentowanym przez
rektora - _____________________________________________________________________________
a
Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. _______________________________
w ______________________, zwaną w dalszej części porozumienia Szkołą,
reprezentowaną przez
p. _____________________________________, Dyrektora Szkoły.

§ 1.
1. Szkoła zobowiązuje się przyjmować studentów specjalności PEDAGOGIKA BALETOWA, kierunku
studiów – TANIEC, Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki
i Tańca UMFC, w celu odbycia obowiązkowych pedagogicznych praktyk studenckich w wymiarze
zgodnym z Sylabusem (programem praktyk pedagogicznych), który stanowi załącznik nr 1a) i 1b) do
niniejszego Porozumienia.
2. Szkoła zobowiązuje się do zorganizowania praktyk pedagogicznych i zapewnienia warunków
niezbędnych do ich przeprowadzenia, a w szczególności do:
a) zapoznania studentów z regulaminem pracy, z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) udostępnienia praktykantom programów nauczania przedmiotów, w zakresie których student
zobowiązany jest realizować praktyki pedagogiczne;
c) sprawowania nadzoru nad właściwym wykonaniem przez studentów zadań wynikających
z programu praktyk;
d) stałego kontaktu z opiekunem praktyk pedagogicznych.
3. Dokumentem potwierdzającym realizację praktyk jest karta praktyk, stanowiąca załącznik nr 2 do
Porozumienia.
4. Karty praktyk, na których widnieją podpisy i ewentualne uwagi nauczycieli prowadzących lekcje
w Szkole, są dowodem odbycia zajęć oraz podstawą zawarcia umowy cywilno-prawnej z nauczycielem,
o której mowa w § 2, pkt. 1, lit. a).
5. Szkoła może zażądać od Uczelni odwołania studenta z praktyki, gdy naruszy on w sposób rażący
dyscyplinę pracy, w tym również wtedy, gdy nie wykonuje zadań wynikających z programu praktyk.
6. Z końcem roku szkolnego, po zakończeniu praktyki, szkoła może wystawić opinię
o studencie/praktykancie. Opinia ta będzie uwzględniona przy wystawianiu oceny z realizacji praktyk.
7. Do studentów odbywających praktyki stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy, o ochronie pracy
kobiet, o dyscyplinie pracy oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy.
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§ 2.
1. Uczelnia zobowiązuje się do:
a) zawarcia umowy cywilno - prawnej Uczelni z nauczycielami, na lekcjach których studenci
odbywali praktyki pedagogiczne;
b) przygotowania merytorycznego studenta do praktyk pedagogicznych.
2. Za opiekę nad studentami przewidziane jest wynagrodzenie, ustalane przez Senat Uczelni.
3. Z ramienia Uczelni osobą odpowiedzialną za organizację praktyk jest opiekun praktyk pedagogicznych,
wyznaczany przez dziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej,
Rytmiki i Tańca UMFC.
4. Do obowiązków opiekuna praktyk należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk, tj.:
a) sporządzanie listy nazwisk studentów zobowiązanych do realizacji praktyk w bieżącym roku,
w terminie do 15 października każdego roku akademickiego, wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 3;
b) dostarczenie Szkole aktualnego programu praktyk pedagogicznych, zgodnego z kierunkiem
i specjalnością studiów, zatwierdzonego przez Radę Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji
Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC;
c) stały kontakt z dyrekcją Szkoły, a w koniecznych przypadkach z nauczycielami Szkoły;
d) sporządzanie wykazu nazwisk nauczycieli, z odpowiednim dla każdego wymiarem godzin, który
stanie się podstawą zawarcia umów cywilno-prawnych Uczelni z nauczycielami.
§3
1. Student, który jednocześnie jest nauczycielem w Szkole nie może sprawować opieki dydaktycznej nad
studentami / praktykantami, zobowiązany jest do pełnej realizacji programu praktyk pedagogicznych.
2. Studenci / praktykanci zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków
i od odpowiedzialności cywilnej.
§4
1. Niniejsze porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony, w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą ze stron.
3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

podpis dyrektora Szkoły

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

podpis rektora UMFC

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