
Договір на проведення закордонної практики (стажування)  

здобувача вищої освіти  

м. Кам'янець-Подільський 20___р.
 

Ми, що нижче підписалися, Подільський державний аграрно-технічний університет (надалі - Університет) 
в особі ректора Іванишин Володимира Васильовича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони і здобувач вищої 
освіти (надалі – «Практикант»/ «Стажист») з другої сторони
уклали між собою договір про наступне:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

(П.І.Б. українською та англійською мовами) 

 

1. Предмет договору:

Проведення практики та стажування за кордоном на аграрному підприємстві (установі,організації): 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Практикант (Стажист) зобов'язується: 
2.1. Ознайомитись з програмою проходження практики (стажування) за кордоном, виконувати умови Договорів про 
співробітництво та Положення про організацію закордонної практики (стажування) здобувачів вищої освіти 
Університету. 
2.2. Надати Університету анкету-заяву щодо участі у практичній підготовці за кордоном та вказати у ній достовірну 
інформацію про себе. 
2.3. Своєчасно, а у разі потреби - достроково, за згодою Університету скласти іспити та заліки, передбачені навчальним 
планом. 
2.4. Пройти медичне обстеження та надати медичну довідку до представника іноземних організацій. 
2.5. Придбати Міжнародний страховий поліс медичної допомоги. 
2.6. Прибути на закордонну практику (стажування) згідно календарного плану: 
 
 

Назва закордонної програми практики (стажування), країна Курс Термін 

 

 

 

 

початок кінець 

    

2.7. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, охорони праці та техніки безпеки на підприємстві. 
2.8. Після закінчення практики (стажування), не пізніше десяти днів, подати характеристику, представити та захистити 
звіт перед комісією Університету. 

2.9. Приступити до навчання після закінчення терміну практики (стажування) та подати відповідні звіти. 
2.10. Додаткові умови: __________________________________________________________________________  

 

3. Університет зобов'язується: 
3.1. Сприяти в організації програми закордонної практики (стажування) здобувачів вищої освіти, відповідно до умов 
Договорів про співробітництво, шляхом надання  інформації про умови та правила участі у даній програмі. 
3.2. Погоджувати програму практики (стажування) та календарний графік її проведення. 
3.3. Призначити керівником практики (стажування) від Університету:  _________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище) 
3.4. Організовувати курси підвищення знань з іноземної мови, охорони праці та техніки безпеки життєдіяльності. 
3.5. Сприяти наданню інформаційних послуги: консультації, переклад документів і кореспонденції, оформлення 
виїзних документів, представлення в посольстві та інших послуг відповідно укладених угод. 

3.6. Додаткові умови: _________________________________________________________________________ 
 

4. Відповідальність сторін за невиконання умов договору: 
4.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і проведення закордонної 
практики (стажування) згідно з чинним законодавством України. 
4.2. Всі суперечки, що виникатимуть між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку. 
4.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики (стажування). 
4.4. Договір складено у двох примірниках - по одному Практиканту (Стажисту) і Університету. 
4.5. У разі перевищення терміну перебування за кордоном без поважних причин, після закінчення практики 
(стажування), Практиканта (Стажиста) буде відраховано з числа здобувачів вищої освіти. 

                                                                     5.Реквізити та підписи сторін: 

 

             Університет: 

вул. Шевченка 13; м Кам'янець-Подільський (ПІБ)_______________ ___________________________  
Хмельницька область, 32316                                                          Факультет, Інститут, відділ аспірантури 
Тел.0676612723  _________________________________________  
Е-mаі1: gogol-inna@meta.ua 

Підпис                      «___»______ _20___р.                                  Підпис                      «___»_____________201__р. 
 

 
Практикант /Стажист: 

mailto:gogol-inna@meta.ua
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