
VERTRAG ДОГОВІР
iiber die Organisation und Durchfiihrung von Praktika fur Studenten про організацію та проведення навчально-виробничих практик для с тудентів

zwischen між
Privatuntemehmerin Frau Hladka Oksana Bohdanivna ФОП Гладка Оксана Богданівна
vul. Hazova 9, 3. Stockwerk, Bilro-Nr. З вул. Газова 9, 3-й поверх, офіс №3
79058, Lwiw, Ukraine 79058, м. Львів, Україна
Reprasentantin: Geschaftsleiterin Frau Hladka Oksana Bohdanivna в особі директора Гладкої Оксани Богданівни
Offizieller Vertreter in Deutschland: Herr Kukhar Oleksiy Hryhorovych та офіц. представника в Німеччині Кухаря Олексія Григоровича

- im folgenden „Unternehmerin" - - надалі - «приватний підприємець» -
und та

Nationaler Agraruniversitat Lviv Львівським національним аграрним університетом
vul. V. Velykoho, 1 вул. В. Великого, 1
80381 Dubliany, Ukraine 80381 Дубляни, Україна
Reprasentant: Rektor der Universitat, Prof., Wissenschaftler в особі ректора університету, академіка
der Nationalen Akademie der Agrarwissenschaften der Ukraine Національної академії аграрних наук України
Snitynskyi Volodymyr Vasyliovych Снітинського Володимира Васильовича

- im folgenden „Universitat" - - надалі - «університет» -

TEIL 1: Ziel des Praktikums ЧАСТИНА 1: Мета практики
Das studienfachbezogene Praktikum dient dazu, praktische berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten Навчально-виробнича практика надає можливість здобути до отриманих під час навчання 
und Erfahrungen zu den im Studienfach erworbenen theoretischen Inhalten zu erwerben; es ist теоретичних відомостей практичні фахові знання, вміння та досвід, одночасно поєднуючи 
eine berufliche Qualifizierung und eine praktische Fortbildung gleichzeitig, so dass die професійну підготовку з підвищенням кваліфікації студентів таким чином, щоб вони 
Studierenden ihr Know-How im weiteren Studium und im spateren Beruf nutzen konnen. Mit могли використовувати отримані знання як в подальшому навчанні, гак і в професійн іі 
dem Praktikum bekommen die Studierenden einen Eindruck vom Leben und Arbeiten in діяльності. Під час практики студенти отримуть уявлення про житія та рсбзту в 
Deutschland. Німеччині.
TF.IL 2: Aufgaben der Unternehmerin ЧАСТИНА 2: Задачі приватного підприємця
2.1. Die Unternehmerin ubemimmt die Auswahl eines Praktikumsplatzes fur die Studierenden 2.1. Приватний підприємець переймає на себе завдання вибору місця нсохоч‘■ctf !
unter MaBgabe des Studienfachbezugs. Der Praktikumsbeginn und die Dauer erfolgt in практики відповідно до навчальних спеціалізацій студентів Початок і ;■ єич 
Absprache mit der Universitat. практики визначаються відповідно за згодою з університетом .
2.2. Die Auswahl der Praktikanten findet kontinuierlich statt. Die Priifungsmodalitaten werden in 2.2. Відбір практикантів проходить безперервно. Поря; <.т- ярове
Absprache mit der Universitat lestgelegt. визначається за погодженням з університетом.
2.3. Die Unternehmerin kann einen Mitarbeiter benennen, der vor Ort Ansprechpartner und 2.3. Приватний підприємець може призначити співробітника, який буде контактч-.щ
Koordinierungsstelle fiir die Unternehmerin und die Universitat ist. Sie unterstiitzt die особою і координатором між ним і Університетом. Він допомагатиме універсиі -"у 
Universitat; z. В. bei den Aufgaben 2.4, 3.2, 3.5. наприклад, при виконанні завдань з пунктів 2.4, 3.2, 3.5.
2.4. Zum Praktikum verden nur Studenten mit einem Sprachniveau (Deutsch, oder Englisch) 2.4. До практики допускаються студенти, котрі володіють іноземною мовою (німецькій
z.ugelassen Dies wird in einem personlichen bzw. Skypegesprach, durchgeflihrt durch die або англійською). Це визначається під час особистої чи дистанційної співбесіди по 
Unternehmerin und/oder einen benannten Mitarbeiter, gepriift. скайпу, проведеної приватним підприємцем чи призначеним робітником.
2.5. Die Unternehmerin informiert die Bewerber iiber die ausgesuchten Praktikumsbetriebe. Bei 2.5. Приватний підприємець інформує претендентів про обрані ним підприємства для
Einverstandnis wird ein Praktikumsvertrag unterschrieben. проходження практики. У разі погодження укладається договір про практику.
2.6. Die Unternehmerin schickt die fur die Visabeantragung notwendigen Einladungsunterlagen 2.6. Приватний підприємець відправляє запрошення та документи, необхідні для
an die von der Universitat benannte Stelle oder Person. оформлення візи, на адреси установ чи осіб, зазначених університетом.
2.7. Die Unternehmerin orgamsiert die Anreise in Deutschland. 2.7. Приватний підприємець організовує приїзд студентів в Німеччину.
2 8 Die Praktikanten werden wall end des Aufenthaltes in Deutschland von der Unternehmerin 2.8. Під час перебування в Німеччині практиканти знаходяться під супроводом
und. oder ечіет benannten Mitarbeiter betreut, die die Durchfiihrung des Praktikums und auch die приватного підприємця та/чи назначеного працівника, який контролює проходження
Fiihrung des Tagebuches kontrollieren werden. практики та ведення щоденника практики.

.9. Der Beti iebsleiter stellt den Studenten nach erfolgreicher Absolvierung des Praktikums 2.9. Після успішного завершення практики, практиканти отримуть від керівника
i-HL-nmcroiovante Retriebsinformationen, gestempelte Tagebiicher, ein Zeugnis oder Zertifikat підприємства дані для написання звіту по практиці, завіряють печатками щоденник, а




