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ми, що

нижче пiдписалися, Нацiональна академiя керiвних кадрiв культури i
мистецтв, (далi -кУнiверситет>>), в особi ректора Чернеця Василя Гнатович8, Що дiu ,а
пiдставi Статуту, з одного боку, i Киiвський мiський Щентр соцiальноi', професiйноi та
труловоi реабiлiтацii iнвалiдiв (надалi - <База практики>), в особi Вербовськоi оксани
ВасилiвнИ, дiючогО на пiдстаВi ПоложеНня з другОго боку, уклалИ мiж собою договiр на
проходження практики студентаIvIи

:

1. База практики зобов'язусться:
1.1.

На безоплатнiй ocHoBi прийняти студентiв на практику згiдно з графiком

навччшьного процесу.

1.2 Призначити накiвом квалiфiкованих фахiвцiв для безпосереднього керiвництва

практикою студентiв.
1.3.
Створити належнi умови для виконання студентами програми практики, не
допускати ix використання до зайняття посад та виконання робiт, що не вiдповiдають
програмi практики та майбутньому фаху.
|.4.
ЗабезпечИти студеНтам умовИ безпечноi роботИ на кожному робочому мiсцi.
Проводити обов'язковi iнструктажi з охорони працi: вступний та на робочому мiсцi. У
разi потреби навчати студентiв-практикантiв безпечних методiв працi.
студентам-практикантам можливiсть користуватися
матерiально-технiчними засобами та iнформацiйними ресурсами, необхiдними для
виконання програм практики.
1.6.
Забезпечити облiк виходiв на практику стулентiв. Про Bci порушення трудовоi
ДИСЦиплiни, внутрiшнього розпорядку та про iншi порушення повiдомляти Унiверситет.
1,] .
закiнчення практики дати характеристику
кожного
сТУДента-практиканта, в котрiй вiдобразити якiсть пiдготовленого ним звiту тощо.
1.8.
НаДавати студентЕlм можливiсть збору iнформацii для курсових та дипломних
робiт за результатами дiяльностi установи, яка не е комерцiйною таемницею.

1.5. Надати

пiсля

на

2. Унiверситет зобов'язусться:

2,1,
ПрограI\4у

практику.

За два мiсяцi до початку практики надати базi практики для погодження

практики, а не пiзнiше нiж за тиждень - список студентiв, яких направляють на

Призначити керiвниками практики квалiфiкованих викладачiв.
2.3,Забезпечити додержання студентами трудовоi дисциплiни i правил внутрiшнього
роЗПорядку, Брати участь у розслiдуваннi комiсiею бази практики нещасних випадкiв,
якщо вони ста!тIися зi студентами пiд час проходження практики.
2.2.

3.

ВИповiдальнiсть cTopiH:

3.1.

Сторони вiдповiдають за невиконання покладених на них обов'язкiв щодо

органiзацii i проведення практики згiдно iз законодавством про працю в УкраiЪi.
Yci суперечки, що виникають мiж сторонами за договором, розв'язуються через
переговори мiж Сторонами, а в разi неможливостi - у встановленому порядку.
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зJ
з,4.
3,5.
poKlB.

Щоговiр набувас сили пiсля його пiдписання Сторонами i дiс протягом п'яти

flоговiр може бути розiрваний лише за домовленiстю CTopiH.
!оговiр укладено У двох примiрниках: по одному для кожноi Сторони.
примiрники iдентичнi й мають однакову юридичну силу.
СторонИ гарант}тоТЬ, ЩО персоналЬнi данi фiзичних осiб, якi мiстяться
У цьому ffоговорi
та документах, пов'язаних iз його укладанням, виконанням, припиненням
таJчи
розiрванням, отриманi на законних пiдставах.
4. Мiсцезнаходження cTopiH i розрахунковi
рахунки:

Нацiональна академiя керiвних кадрiв куль,
Юрrд. адреса:0l015, м. Киiв, вул. ЛаврськЬ,9,
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