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Державний вищий
освiти i науки Украiни. далi
Статуту, з однiсi сторони та

навчальний заклад <Чернiвецький коледж дизайну та економiки> MiHicTepcTBa

Za що дlе на п|дстав|
1

d о I'2 "2-Ll/1 И9, з другоi сторони, уклали цей

1. прЕдмЕт договору
!оговiр спрямований на партнерство, спiвробiтництво та координацlю дrй у реалiзацil проеrгrв, якr

входять до сфери iHTepeciB обох cTopiH,

2. КОЛЕДЖ ЗОБОВ'ЯЗУеТЬСЯ:
- забезпечити якiсну теоретичну i практичну пlдготовку випускника згrдно 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 захист курсових/дипломних робiт/проекriв для ознайомлення та запрошення
випускникiв на роботу при наявностi вiльних вакансiй,

* запрошувати представникiв вiд 3амовника для участi в ceMiHapax, конференцiях, круглих столах,
кЯрмарку вакансiй>, <!HlB кар'ери>. KlHtB в|дкритих дверей> та iнших заходах

* вести монiторинг (анкетування, опитування, iнтерв'ю) з Замовником якостl знань та практичноt'
пiдготовки випускника, який направлений на роботу

з. ЗАмовНИк 3оБов'Я3УеТЬСЯ:
- брати участь в ceMiHapax, конференцlях, круглих столах, кЯрмарку вакансiй>. K!HiB кар'ери>, <,Щнiв

вiдкритих дверей> та iнших заходах, якi проводяться Коледжем,
- вiдвiдувати захисти навчальних та виробничих практик, комплекснi державнi екзамени та захист

курсових/дипломних робiт/проектiв для ознайомлення та запрошення випускникrв на вiльнi BaKaHcii',
* проводити eKcKypcit для студентiв i випускникiв коледжу з метою ознайомлення з дiяльнiстю,

облаtllтуванням, умовами працl, тощо:
- надавати lнформацiю про наявнlсть вlльних вакансiй та можливlсть стажування чи працевлаштування

студентiв коледжу;
- надавати мiсця для проходження виробничоi практики для студентtв Коледжу,

4. вlдповlдАльнlсть cToPlH
Сторони не несуть фiнансовоi вiдповiдальностr за неповне виконання даного ffоговору

5, розlрвАння договору тА вирlшЕння спlрних питАнь
!оговiр може бути розiрваний за погýдженням CTopiH. Сторона, яка е iнlцiатором розiрвання

!оговору, письмово попереджае iншу Сторону про свое рlшення не пiзнiше нlж за один мiсяць,
CnipHi питання мiж СтороНами вирiшуються шляхом lх узгодження, а також у встановленому

законодавСтвом порядку' 
6. TEPM'H дllдоговору

flаний !оговrр набирае чинностi з моменту пiдписання його Сторонами та дiе протягом 5 poKiB,

ýiя ffоговору автоматично пролонговусться на наступнi 5 poKiB за умови. якщо жодна iз CToprH
завчасно не заявить про свiй HaMip припинити дiю !оговору, -

7. lншl положЕння
3мiни та доповнення до цього flоговору вносяться шляхом пiдписання додаткових договорrв,
!ОгОвiр складений у двох примiрниках, якi зберrгаються у кожноi iз cTopiH i мають однакову юридичну

силу,
8. юридичнl АДРЕСИ CTOPIH
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кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>

52_57-з8
а, college_mail@meta, ua

-.Колqдк, в особr.дцректора колед}q Гацей fлци Василiвни. що дlс на пlдставl
'11LLцtfсдбка ф0l\ лlт а ь -!Цз{qтЬlзц', дап, - 3амовник. в особr

vlч,и а x'u/iro(o ('{w^о

чý

li&n4i,i]ъ.i::i:_r.Tn.."., n.,.,

Гапей

{,,rr'}
,"]iр р_tr}fisу

И"r"l*/ к С


