STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS
20...........m. ........................................d. Vilnius
Balstogės universitetas, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok, atstovaujamas Balstogės
universiteto filialo „Ekonomikos-informatikos fakulteto“ (toliau – aukštoji mokykla),
direktoriaus habil. dr. Jerzy Halicki, BU prof., Naugarduko g. 76, LT-03202 Vilnius,
veikiančio pagal 2020 m. 11. 04 d. Balstogės universiteto rektoriaus įgaliojimą Nr. 95 (toliau –
priimanti organizacija),
............................................................................................................................................................
(priimančios organizacijos pavadinimas, buveinės adresas)

atstovaujama
..........................................................................................................................................................................
(vardas ir pavardė, pareigos)

§1
Aukštoji mokykla siunčia studentą atlikti neatlygintinai priimančioje organizacijoje praktiką
remiantis studijų programa.
§2
Praktikos metu priimanti organizacija įsipareigoja:
1) suteikti studentui atitinkamą praktinio mokymo vietą,
2) organizuoti praktiką pagal aukštosios mokyklos pateiktą praktikos programą,
3) prižiūrėti kaip studentas tinkamai vykdo veiklą pagal praktikos programą.
§3
Siekiant užtikrinti minėtų užduočių įgyvendinimą priimanti organizacija skiria praktikos vadovą
iš kvalifikuotų darbuotojų
………………………………………………………………………………………………………
(vardas, pavardė, tel., e-mail)

Aukštoji mokykla skiria praktikos vadovą – aukštosios mokyklos dėstytoją
……………………….....................................................................................................................
(vardas, pavardė, tel., e-mail)

§4
1. Praktikos metu studentas įsipareigoja:
1) atlikti praktiką pagal studijų programą ir suderintą praktikos planą, stropiai vykdyti
praktinio mokymo užduotis,
2) laikytis priimančios organizacijos nuostatų ir darbo tvarkos taisyklių, laikytis
darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų,
laikyti paslaptyje priimančios organizacijos komercines ir kitas paslaptis, jei praktikos
metu gaus slaptų ar nepageidaujamų platinti duomenų bei techninių dokumentų.
2. Priimanti organizacija užtikrina, kad nebūtų skiriamos su studijų bei praktinio mokymo
specifika nesusijusios užduotys nekvalifikuotam darbui atlikti;
§5
Priimančios organizacijos praktikos vadovas rengia studento praktikos atlikimo įvertinimą.
§6
Aukštosios mokyklos praktikos vadovas vertina studentą remiantis priimančios organizacijos
praktikos vadovo parengtu studento įvertinimu.
§7
Priimanti organizacija gali atšaukti studentą iš praktikos, jeigu studentas pažeidžia priimančios
organizacijos nuostatus ir darbo tvarkos taisykles, neatlieka jam skirtų užduočių praktikos metu.
§8
Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
§9
Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai
sutarties šaliai.

AUKŠTOJI MOKYKLA

……………………………...
(parašas ir antspaudas)

PRIIMANTI ORGANIZACIJA

………………………………
(parašas ir antspaudas)

Studentų, siunčiamų į praktiką, sąrašas
Balstogės universiteto filialas ,,Ekonomikos-informatikos fakultetas’’
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