3.1.3.На запит Підприємства надавати інформацію про навчальні плани Інституту, програми
стажувань, практик та іншу інформацію, яка не є конфіденційною.
3.1.4.Забезпечувати якісне виконання індивідуальних планів для цільової підготовки
здобувачів.
3.1.5.На запит Підприємства надавати інформацію, окрім конфіденційної, про здобувачів
освіти.
3.1.6.Забезпечувати керівництво та проведення практики здобувачів на Підприємстві згідно з
взаємно погодженими програмами.
3.1.7.За взаємним погодженням направляти випускника (випускників) на Підприємство і
видавати їм направлення на роботу.
3.1.8.Сприяти Підприємству у проведенні, обумовлених цим Договором (чи додатковими
угодами), заходів із здобувачами Інституту.
4.Зобов’язання Підприємства
4.1.Підприємство зобов’язується:
4.1.1.Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв’язок і
співпрацю з Інститутом та надання Інституту необхідної інформації, яка не є
конфіденційною.
4.1.2.На запит Інституту надавати необхідну інформацію про Підприємство, що не є
конфіденційною, у тому числі науково-практичну, навчально-методичну літературу для
підготовки кваліфікованих фахівців.
4.1.3.Забезпечувати керівництво та проведення стажувань і практики здобувачів на
Підприємстві згідно із взаємно узгодженими з Інститутом програмами і тематиками.
4.1.4.За взаємним погодженням сприяти працевлаштуванню випускників Інституту на
Підприємстві згідно з додатком до договору, а також на підставі листів-запитів, гарантійних
листів, тристоронніх угод між Інститутом, здобувачем і Підприємством.
4.1.5.Допомагати Інституту у проведенні обумовлених цим Договором (чи додатковими
угодами) заходів із здобувачами Інституту.
5.Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів
5.1.Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цього Договору в межах взятих
на себе зобов’язань і в порядку, передбаченому законодавством України.
5.2.Усі спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються шляхом переговорів з
урахуванням прав та інтересів Сторін.
6.Інші умови
6.1.Хід та результати виконання цього договору щорічно розглядаються на спільному
засіданні представників Інституту і Підприємства.
6.2.Перелік видів співпраці й обов’язків Сторін не є вичерпним і може бути доповнений або
переглянутий за згодою Сторін, що оформляється додатковими угодами.
6.3.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами та скріплення підписів печатками.
6.4.Термін дії цього договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.6.3 цього
Договору та діє протягом трьох років.
6.5.Якщо жодна із сторін в письмовій формі не заявила про намір припинити дію цього
Договору, то він вважається продовженим на наступний рік.
6.6.Кожна із сторін за власним бажанням може розірвати цей Договір в односторонньому
порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій формі за 30 календарних днів до
дати, з якої пропонується припинити Договір.

