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………………………..                                  ………………………..                                    ………………………..
         (allkiri)	                                    (allkiri)                                                             (allkiri)


PRAKTIKALEPING nr .......

.......

Pooled, kelleks on:





Ülikool: 
Tartu Ülikool 

Registrikood: 
74001073

Esindaja: 
..................................  ..................................

Esindusõiguse alus: 
ülikooli rektori käskkiri

ja


Praktikabaas:
..................................

Registrikood:
..................................

Esindaja: 
..................................; isikukood: ..................................

Esindusõiguse alus:
..................................

ja


Üliõpilane: 
................ 

Isikukood: 
.......


lähtudes asjaolust, et üliõpilane õpib ...................................... õppekaval, mille täitmiseks tuleb sooritada õppeaine „......................................” ....... ainepunkti mahus (edaspidi praktika), sõlmisid alljärgneva lepingu.

I. Üldsätted
1. Praktikalepingu (edaspidi: leping) ese on üliõpilase praktika sooritamine ja läbiviimine praktikabaasis. 
2. Üliõpilase tegevust praktikaülesannete täitmisel ei käsitleta töösuhtena, kui pooled ei lepi edaspidi kokku teisiti.

II. Praktika
3. Praktika eesmärgiks on (praktika eesmärgi lühikirjeldus) ........ 
4. Praktika käigus (praktika ülesannete lühikirjeldus) ........ 
5. Praktika toimumisaeg (kuupäevad) ......., kokku ....... nädalat (....... tundi nädalas). Praktika toimub praktikbaasi (osakond, allüksus) ......., (aadress ja kontaktandmed) ........   
6. Praktika läbinud üliõpilane saavutab järgmised õpiväljundid:
6.1.
6.2.
6.3.
                                                                 
III. Poolte õigused ja kohustused
7. Ülikooli kohustused
7.1. Ülikool kohustub määrama ülikoolipoolse praktikajuhendaja, kelle ülesandeks on juhendada üliõpilast praktika ajal, jälgida praktika eesmärkide saavutamist ning abistada üliõpilast ja praktikabaasi info vahetamisel.
7.2. Ülikool kohustub teavitama praktikabaasi üliõpilase eksmatrikuleerimisest.
7.3. Ülikool kohustub tagama talle praktika läbiviimise käigus teatavaks saanud praktikabaasi puudutava konfidentsiaalse info kaitse, mille konfidentsiaalsest olemusest on praktikabaas ülikooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitanud.
7.4. Ülikool ei vastuta praktikabaasi ja üliõpilase vaheliste varalistest kohustuste täitmise eest.

8. Ülikooli õigused
8.1. Ülikoolil on õigus saada üliõpilaselt ja praktikabaasilt teavet praktika käigu kohta;
8.2. Ülikoolil on õigus külastada praktikabaasi ja tutvuda üliõpilase praktikaülesannete ja praktikabaasi poolse juhendamisega.

9. Praktikabaasi kohustused
9.1. Praktikabaas kohustub kindlustama üliõpilase praktika läbiviimise ja tagama üliõpilase juhendamise praktikaülesannete täitmisel ja praktikaeesmärkide saavutamisel.
9.2. Praktikabaas kohustub võimaldama üliõpilasel omandada teadmisi ja praktilisi oskusi töökeskkonnas.
9.3. Praktikabaas kohustub määrama üliõpilasele praktika ajaks praktikabaasi poolse juhendaja. Praktika juhendaja määramisel arvestab praktikabaas, et  praktika juhendaja tööülesanded, teadmised ja oskused vastaksid praktika eesmärgile, praktika käigus õpetatavale ja praktikaülesannetele.
9.4. Praktikabaas kohustub tagama üliõpilase majutamise praktika raames teostatavate välitööde ajaks, kui selleks on vajadus, ning välitööde teostamiseks vajalike transpordi-, side- ja sõidukulude hüvitamise üliõpilasele. 
9.5. Praktikabaas kohustub andma üliõpilase kasutusse vajalikud töövahendid, sealhulgas tööruumi ja kommunikatsioonivahendid (internet, lauatelefon), tööriietuse ja viima läbi tööohutuse alase nõustamise ning tagama, et töökeskkond ja töövahendid vastaksid töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele.
9.6. Praktikabaas kohustub tutvustama üliõpilasele praktikabaasi töösisekorraeeskirju ja muid ettevõtte või asutuse töötajate õigusi ja kohustusi puudutavaid eeskirju.
9.7. Praktikabaas kohustub informeerima ülikooli koheselt asjaoludest, mis võivad takistada praktika edukat sooritamist või mis võivad põhjustada muudatusi tööplaanis.
9.8. Praktikabaas kohustub informeerima koheselt ülikooli, kui üliõpilane ei täida praktikabaasi sisekorra- või muid praktikaülesannete täitmisel järgitavaid eeskirju või kui praktika käigus on praktika juhendaja ning üliõpilase vahel tekkinud probleeme, mida ei ole võimalik lahendada ning mis võivad takistada praktika edukat sooritamist.
9.9. Praktikabaas kohustub esitama praktika lõppedes ülikoolile kirjaliku hinnangu üliõpilase praktika tulemuste kohta (skaalal A – suurepärane, B – väga hea, C – hea, D rahuldav, E – nõrk, F – puudulik koos põhjendustega.

10. Praktikabaasi õigused
10.1. Praktikabaasil on õigus saada ülikoolilt praktika edukaks korraldamiseks vajalikku teavet.   
10.2. Praktikabaasil on õigus nõuda üliõpilaselt praktikaülesannete korrektset ja õigeaegset täitmist.
10.3. Praktikabaasil on õigus kasutada praktikaülesannete täitmise käigus loodud väärtusi ja kogutud teavet enda tegevuses. 
10.4. Praktikabaasil on õigus sõlmida üliõpilasega täiendavaid kirjalikke kokkuleppeid praktika raames tehtava töö tasustamiseks.

11. Üliõpilase kohustused
11.1. Üliõpilane kohustub täitma praktika eesmärgi.
11.2. Üliõpilane kohustub osalema praktikal, täitma praktikaülesandeid ja  praktika juhendajate juhiseid.
11.3. Üliõpilane kohustub hoidma saladuses talle praktika käigus teatavaks saanud praktikabaasi tegevust puudutavat  konfidentsiaalset infot ja andmeid, sh isikuandmeid.
11.4. Üliõpilane kohustub kinni pidama töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest, täitma praktikabaasi töökorralduse eeskirja ja muid praktikabaasi töötajate õigusi ja kohustusi puudutavad eeskirju ja õigusakte.
11.5. Üliõpilane kohustub hoiduma tegudest, mis võivad otseselt või kaudselt kahjustada ülikooli või praktikabaasi mainet.
11.6. Üliõpilane kohustub teavitama ülikooli ja praktikabaasi kõigist asjaoludest, mis võivad lepingu täitmist takistada.
11.7. Üliõpilane kohustub esitama praktikabaasi või ülikooli nõudmisel praktika vahearuanded. 
11.8. Üliõpilane kohustub esitama praktika lõppedes ülikoolile lõpparuande. Lõpparuanne esitatakse hiljemalt ........ 

12. Üliõpilase õigused
12.1. Üliõpilasel on õigus saada juhendatud praktika juhendajate poolt.
12.2. Üliõpilasel on õigus saada ülikoolilt ja praktikabaasilt praktika läbimiseks vajalikku teavet.
12.3. Üliõpilasel on õigus kokkuleppel ülikooli ja praktikabaasiga vahetada praktika ajal mõjuvatel põhjustel praktika sooritamise kohta.

IV. Praktika juhendajad 
13. Praktikabaas nimetab üliõpilase praktika juhendajaks ....... (ametikoht) ....... (nimi), tel ......., e-post ........
14. Ülikool nimetab üliõpilase praktika juhendajaks ....... (ametikoht) ....... (nimi), tel ......., e-post ........ 

V. Lõppsätted
15. Leping jõustub, kui pooled on sellele alla kirjutanud ja kehtib kuni pooled on oma lepingust tulenevad kohustused täitnud. 
16. Lepingut võib muuta või täiendada pooltevahelisel kirjalikul kokkuleppel.
17. Leping lõpeb, kui üliõpilane ülikoolist eksmatrikuleeritakse.
18. Poolel on õigus leping enne praktikaperioodi lõppu lõpetada, kui üks pooltest ei täida lepinguga endale võetud kohustusi olulisel määral. Lepingu lõpetamise soovist tuleb teisi pooli teavitada 5 tööpäeva ette.
19. Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel kohaldatakse ka peale lepingu lõppemist neid sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist.
20. Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas.
21. Leping on koostatud kolmes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris.
22. Kontaktandmed:
ÜLIKOOL 
PRAKTIKABAAS
ÜLIÕPILANE
Ülikooli 18, 50090 Tartu
Aadress: 
................................................
Aadress: 
................................................
tel ............................
tel ...........................................
 tel ...........................................
e-post ............................
e-post .....................................
e-post .....................................











