
MicTo Чернiвцi

пЩержавний вищий
MiHicTepcTBa освiти i науки
Василiвни, що дiс на пiдставi

с/rю

договlр про спlвпрАцю

-r/f , // zo6 p

навчальний заклад кЧернiвецький коледж дизаину та економ|ки)
УкраТни, далi - Коледж, в особ_i директо
Статуту, з однiеi сторони та

Еrrпа'l далi -в особi ,лац ,мелt,
що дlо на пlдставl
з другоТ сторони, уклали цей про спiвпрацю з питань працевлаштування студентiв i

Гапей



4. вlдповlдАльнlсть cтoPlH
Сторони не несуть фiнансовоТ вiдповiдальностi за неповне виконання даного flоговору,

5. розlрвАння договору тА вирlшЕння спlрних питАнь
flоговiр може бути розiрваний за погодженням CTopiH. Сторона, яка с iнiцiатором

розiрвання !оговору, письмово попереджас 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 дlТдоговору
flаний ffоговiр набирае чинностi з моменту пiдписання його Сторонами та дiе протягом 5

poKiB.

.Щiя flоговор\i автоматично пролонговуеться на наступнi 5 poKiB за умови, якщо жолна iз
CTopiH завчасно не заявить про свiй HaMip припинити дiю !оговору.

7. lншl положЕння
3мiни та доповнення до цього flоговору вносяться шляхом

договорiв.
ffоговiр складений у двох примiрниках, якi зберiгаються у кожноТ iз

юридичну силу,

8. юридичнl
пЩержавний вищий навчальний заклад
кЧернiвецький коледж дизайну
та економiкиr>
58001, м. Чернiвцi, вул, е.Гребiнки, 16
тел. 57-34-09, 5'1-08*83
електронн€ поцта: college_mail@meta. ua
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договlр про спlвпрАцю
MicTo Чернtвцt

.Щержавний вичlий
освiти l науки Украiни, далi
Статуту, з однiсТ сторони та

навчальний заклад кЧернiвецький коледж дизайну та економtки> MiHicTepcTBa

-,Колq4д в особi,дцректора 9ле4);g Гадей fлу Василiвни, tло дiс на пiдставt
HtlC.cb Кц фа| т lfБ Ч6*Й!ц:, далi - Замовник, в особi

tlИlо а x!u/; no(o ('{w^о (r, 2rqё що дl€ на пlдставl
,)

d о рИ 1-Ll/aИg з другоi сторони, уклали цей

1. прЕдмЕт договору
flоговiр спрямований на партнерство, спiвробiтництво та координацiю дrй у реалiзацrТ проекгrв, якi

входять до сфери iHTepeciB обох cTopiH

2. КОЛЕДЖ ЗОБОВ'Я3У€ТЬСЯ:
- забезпечити якiсну теоретичну i практичну пlдготовку випускника згiдно з навчальними планами та

програмами, вимогами освrтньо*квалiфiкацiйних характеристик молодшого спецrалiста,
- надавати iнформацiю про успiшнiсть студента на прохання Замовника;
- запрошувати представникiв вrд 3амовника на захисти навчальних та виробничих практик, комплекснi

державнi екзамени та захист курсових/дипломних робiт/проекгiв для ознайомлення та 3апрошення
випускникiв на роботу при наявностi вiльних вакансiй,

- запрошувати представникiв вiд 3амовника для участi в ceMiHapax, конференцiях, круглих столах,
кЯрмарку вакансiй>, <,Щнrв кар'сри>, <,Щнiв вlдкритих дверей> та iнших заходах.

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

3. зАмовНИк ЗоБоВ'Я3УеТЬСЯ ;

- брати участь в ceMiHapax, конференцlях. круглих столах, <Ярмарку вакансiй>. K.ЩHiB кар'ери>, <,Щнiв

вiдкритих дверей> та lнших заходах, якi проводяться Коледжем,
- вiдвiдувати захисти навчальних та виробничих практик. комплекснi державнi екзамени Та ЗаХИСТ

курсових/дипломних робiт/проектiв для ознайомлення та запроцiення випускникlв на вiльнi BaKaHcii,

- проводити екскурсii для студентiв i випускникiв коледжу з метою ознайомлення з дiяльнiстю,
облач:туванням, умовами працl, тоlло,

- надавати rнформацiю про наявнlсть вlльних вакансtй та можливrсть стажування чи працевлаштУвання
студентiв коледжу,

- надавати мrсця для проходження виробничо'r практики для студентiв Коледжу,

4. вlдповlдАльнlсть cToPlH
Сторони не несуть фiнансовоi вiдповiдальностi за неповне виконання даного .Щоговору

5. розlрвАння договору тА вирlшЕння спlрних питАнь
,Qоговiр може бути розiрваний за погýдженням CTopiH. Сторона, яка с rнiцrатором розiрвання

.Qоговору, письмово попереджае lншу Сторону про свос рlшеFiня не пiзнtше нlж за один мlсяць
Спiрнi питання мiж СтороЁами вирiшуються шляхом ix узгодження, а також у встановленому

законодавством порядку
6. TEPMlH дlТ договору

.Щаний .Qоговiр набирае чинностr з моменту пlдписання його Сторонами та дiе протягом 5 poKiB

!iя flоговору автоматично пролонговуеться на наступнr 5 poKtB за умови. якщо жодна iз CToptH
завчасно не заявить про свiй HaMtp припинити дiю ffоговору

7. lншl положЕння
3мiни та доповнення до цього !оговору вносяться шляхом пiдписання додаткових договорlв
!оговiр складений у двох примiрниках, якi зберrrаються у кожноi rз cTopiH i мають однакову юридичну

силу.

ýержавний вищий навчальний заклад
8. юридичнl АдрЕси cToPlH
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