ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОЛ”
Днес,

20.25.

2022

Е

г.,

1А06 6.05

втр. София се подписа настоящият договор между:

Техническия университет-София, със седалище гр. София, бул. “Климент
Охридски” Мо 8,
представляван от проф. дн инж. Иван Младенов Кралов в качеството си на Ректор и
икон. инж. Мария
д-р.
Делова Иванова в качеството
Главен счетоводител на ТУ-София
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представлявано от Директора

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

седалище

гр.

Двете страни се договориха:
е Да си сътрудничат в областта на учебната дейност,
практическото обучение, дейности

по прием на
кандидат-студенти и др.;
Да организират и провеждат срещи, семинари,
презентации, лекции, курсове, дни на отворените
врати, както и друга съвместна дейност.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

задължения на ТУ-София:
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Да осигури преференциален прием на кандидат-студенти от
трите
специалности на Факултета по индустриални технологии на ТУ-София
„Интелигентни системи и
изкуствен интелект”, „Дигитални индустриални технологии” и „Компютърно
проектиране и
технологии в машиностроенето”, в размер до 1090 от общия
прием на студенти по трите
специалности (кандидат-студентите от училищата, сключили договор с ФИТ на
ТУ-София, се
състезават само помежду си за 1096 от общия прием на студенти по двете
специалности на ФИТ).
2. Да съдейства при изготвяне на
учебна документация и усъвършенстване на обу ението в
училището.
3. Да съдейства за провеждане
на практическото обучение на високо професионално
ниво в
лабораториите на съответния факултет.
4. Да оказва съдействие при
организирането и провеждането на срещи, семинари, курсове и др.
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Б! Права и

„а бавно“.

задължения на
Да сътрудничи и участва активно при популяризиране на ТУ-София/ФИТ
и организиране на мероприятия
в училището.
2. Да дава препоръки относно
усъвършенстване на обучението в ТУ-София/ФИТ.
3. Да постави на интернет
страницата си линк към интернет страницата на ТУ-София/ФИТ.
1.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Страните внасят допълнения към предмета на
договора или правят изменения по него с писмено общо
съгласие под формата на анекс.
2. Договорът се сключва за срок от три години.
2.
3. Настоящият договор се състави в два еднообразни
екземпляра - по един за всяка от страните.
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