
договlр про спlвпрАцю

MicTo Чернiвцi <04> квiтня 2016 р.

flержавний вищий навчальний заклад кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни, далi - Коледж, в особi директора коледжу Гапей Алли
Василiвни, lло дiе на пiдставi Статуту, з однiеТ сторони та Чернiвецький виробничий кооператив
побутового обслуговування по ремонту швейних виробiв, в особi директора Магас Валентини
ГеоргiТвни, tло дiе на пiдставi Свiдоцтва про державну реестрацiю, з другоТ сторони, уклали цей
договiр про спiвпрацю з питань проведення виробничоТ (технологiчноТ та переддипломноТ
прапик), а також працевлачJтування студентiв i випускникiв освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня
молодший спецiалiст:

1. прЕдмЕт договору
!оговiр спрямований на партнерство, спiвробiтництво та координацiю дiй у реалiзацii'

проекгiв, якi входять до сфери iHTepeciB обох cTopiH,

2. колЕДЖ зоБоВ'язУеТЬGЯ :

забезпечити якiсну теоретичну i пракгичну пiдготовку випускника згiдно з навчальними
планами та програмами, вимогами освiтньо-квалiфiкацiйних характеристик молодшого
спецiалiста;
надавати iнформацiю про успiшнiсть студента на прохання 3амовника;
запрошувати представникiв вiд 3амовника на захисти навчальних та виробничих практик,
комплекснi державнi екзамени та захисти курсових/дипломних робiт/проекгiв для
ознайомлення та запрошення випускникiв на роботу при наявностi вiльних вакансiй;
запрошувати представникiв вiд 3амовника для участi в ceMiHapax, конференцiях, круглих
столах, <Ярмарках вакансiй>, к,Щнiв кар'ери>>, к,Щнiв вiдкритих дверей> та iнших заходах;
укладати TpboxcTopoHHi договори про працевлаштування випускника (Коледж - 3амовник *
Випускник) на пiдставi запиту вiд 3амовника про наявнiсть вiльних вакансiй та потребу у
випускниках;
видавати випускнику форму No2 Посвiдчення про направлення на роботу згiдно TpboxcTopoHHix
договорiв для укладання трудового догс,вору мiж випуск1-1иком та 3амовником;
вести монiторинг (анкетування, опитування, iнтерв'ю) з 3амовником якостi знань та пракгичноI
п iдгото вки ви пускн ика, який нап равлен ий на роботу.

3. 3АМоВНИк зоБоВ'Я3УеТЬСЯ :

брати участь в ceMiHapax, конференцiях, круглих столах, кЯрмарках вакансiй>, к,Щнях кар'ери>>,
к!нях вiдкритих дверей> та iнших заходах, якi проводяться Коледжем;
вiдвiдувати захисти навчальнt4х та виробничих практик, комплекснi державнi екзамени та
захисти курсових/дипломних робiт/проепiв для ознайомлення та запрошення випускникiв на
вiльнi BaKaHciT;
проводити eKcKypciT для студентiв i випускникiв коледжу з метою ознайомлення з дiяльнiстю,
облаштуванням, умовами працi, тощо;
iнформувати протягом року про наявнiсть вiльних вакансtй та мо>t<лtивiсть стажування чи
працевлаштування студентiв коледжу;
укладати TpboxcтopoHHi договори про працевлаштування випускника (Коледж - 3амовник -
Випускник) на пiдставi запиту про наявнiсть вiльних вакансiй та потребу у працевлаштуваннi на
них випускникiв коледжу;

укJ,lадати з випускником трудовий договiр в день прибутгя його на роботу за направленням
встановленоТ форми;
надсилати до Коледжу протягом п'яти днiв пiсля укладання трудового договору з випускником
повiдомлення до посвiдчення про направлення на роботу;
надавати iнформацiю на запит Коледжу про якiсть знань та практичну пiдготовку випускника,
який прибув за направленням;
за наявноТ мо>tсlивостi забезпечити iногороднього випускника пiсля прибутгя на роботу
житловою площею;
сприяти соцiальному захисту та професiйному становленню молодих фахiвцiв;
створювати для працевлаштованих студентiв та випускникiв коледжу умови для Iх професiйноТ
адаптацiТ на робочому мiсцi.

4. вlдповlдАльнlсть Gторlн
Сторони не несуть фiнансовоТ вiдповiдальностi за неповне виконання даного,Щоговору.



5. розlрвАння договору тА вирIшЕння спlрних питАнь
,QОГОВiР МОже бути розiрваний за погодженням CTopiH. Сторона, яка о iнiцiатором

РОЗiРВанНя ,Qоговору, письмово попереджае iншу Сторону про свое рiшення не пiзнiше нiж за один
мiсяць.

спiрнi питання мiж Сторонами вирiшуються шляхом Тх узгодження, а також у
встановленому законодавством порядку.

6. TEPM|H дIТ договору
ДаНий,Щоговiр набирае чинностi з моменту пiдписання його Сторонами та дiе протягом 5-ти

poKiB.

!iЯ .ЩоговорУ автоматично пролонговуеться на наступнi 3 роки за умови, якщо жодна iз
CTopiH завчасно не заявить про свiй HaMip припинити дiю flоговору.

7. lншl положЕння
3МiНИ Та Доповнення до цього !оговору вносяться шляхом пiдписання додаткових

договорiв.
,ЩОГОВiР СlОадений у двох примiрниках, якi зберiгаються у кожноТ iз cTopiH i мають однакову

юридичну силу.

8. юридичнl АдрЕси cToPlH
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