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Мындан ары «Университет» деп аталуучу С. Нааматов атындагы Нарын
Мамлекеттик университетинин ректору профессор Д .К .О м уралиева бир тараптан.
жана мындан ары «М екем е» деп агалуучу № 4! Жол тсйл оо иш кан асы н ы н
баш чы сы А б д ы к а д ы р о в А.М . экинчи тараптан. оз ара кычматташтык женунде
то м о 11к уде й К EJ i И 111 И М Д И гузушту:
1. Келишимдин предмети «Университеттин» жана «Мекеменин»кызматташуусу
2. Tapani ардын укуктары жана милдеттери.
2.1. «Университет» твменкулерду взунв милдет катары алаг:
2.1.1. Студенттерди практика)'а байланыиггуу оку\-методикалы к кол дон мол ор,
маалы.маттык докумепттер мснен камсыз кылуу.
2.1.2. «.Me кем его» студенгтерди практиканын аныкталган меонетундв жиберуу.
«Мекеменин» кызматкерлери сактоого тийиш болгон эмгек тартибин жана ички
эрежелерди студентгердин сактоосун камсыз кылуу.
2.1.3. Ондуруштук практиканы жетектееге сарпталган эмгекти «Мекеменин»
кызматкерлерине
НМУ тарабынан бекитилген нормаларга ылайык телеп
беруу (нормалардын озгоруусу женунде алдын ала маалымат берилип турат).
2.1.4. «Мекеменин» кызматкерлеринин теориялык жана билимин еркундетууге
кемектешуу.
2 . 2 . «Мекеме» твменкулврду взунв милдет катары алат:
2.2.1. Практиканын журушунде жаралган маселелерди Университеттин
жетекчилигине жана окутуучуларына билдирип туруу.
2.2.2. НМУнун окутуучу курамына билимин жогорулатуу учун 40-60 саагтык
стажировкадан етууге комектешуу.
2.2.3. Практиканы уюштурууну жана еткерууну жакшыртуу боюнча сунуштарды
берип туруу.
2 2 4. Ар бир жумуш орд\ нда о к \т у \ч \ курам га жана студентгсрге коопсуз иш тееге
шарI гарды камсызкыл\ \ ,коопс\ зд\ к i ехникасы боюнча тиешелу^'
инструктаждарды еткер уу. <арыл учурда студен г и р а к i иканттарга коопсуз
иштоо ыкмаларын уйротуу.
2.2.5. Ондуруштук практиканы жетектееге «Мекеменин» жогорку квалификациялуу
адистерин дайындоо.
2.2.6. Практиканын жыйынтыгы боюнча ар бнр студент-практикант женунде пикир
даярдоо.
3. Г а р а и ! ард ы н ж о о п к ер ч и л и ги .
3.1. Б)л Келишимде макулдашылган милдеттердин аткарылбагандыгы учун
«Университет жана «Мекеме» учурдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
3.2. Келишимди аткарууга байланыиггуу талаштар жана пикир келипшестиктер
мыйзам тарабынан аныкталган тартипте чечилет.
4. Корутунду жобилор.
4.1 .by л Кслишим тараптар коч кой гон учурдан баштап кучуно кирст жана кол
коюлган кунден баштап беш жылга чейин мил ей г.
4.2.Келишим чарапгардын жазуу гурундегу макулдашуусу менен меенетунен эрте
узулушу мумкуп.
4.3. Ьул Келишим жана анын тиркемелери ж и тарап эки экземнлярда тузулду, алардын
ар бири бирдей юридикалык кучке ээ.
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Мындан ары «Университет» леп аталууч\ С. Нааматов атындагы Нарын
Мамлекеттик университетинин ректору профессор Д .К .в м у р а л и е в а бир тараптан.
жана мындан ары «Мекеме» деп аталуучу Нарын облусунун ИИБ нин Жол кайгуул
кызматынын б ел ум у нун н а ч ал ь н и ги Б екбергенов Т .Н . экинчи тараптан, ез ара
кызматташтык жонунде теменкудей КЕЛИШ ИМДИ тузушту:
1. Келишимдин нредмети «Университеттин» жана «Мекеменин»кызматташуусу
2. Тарапгардын укуктары жана милдеттери.
2.1. «Университет» томонкулнрду взуне милдет катары алат:
2.1.1. Студенттерди ирактикага байланыштуу окуу-методикалык колдонмолор,
маалыматтык документтер менен камсыз кылуу.
2.1.2. «Мекемеге» студенттерди практиканын аныкталган м еенетунде жиберуу.
«Мекеменин» кызматкерлери сактоого тийиш болгон эмгек тартибин жана ички
эрежелерди студентгердин сактоосун камсыз кылуу.
2.1.3. Ондуруштук практнканы жетекгееге сарпталган эмгекти «Мекеменин»
кызматкерлерине
НМ У тарабынан бекитилген нормаларга ылайык телеп
беруу (нормалардын езгеруусу женундо алдын ала маалымат берилип турат).
2.1.4. «Мекеменин» кызматкерлеринин теориялык жана билимин еркундетууге
кемектешуу.
2.2. «Мекеме» гемвнкулврду взуне милдез катары алат:
2.2.1. Практиканын журушундо жаралган маселелерди Университеттин
жетекчилигине жана окутууч>ларына билдирип туруу.
2.2.2. ИМУнун окутуучу курамына билимин жогорулатуу учун 40-60 сааттык
стажировкадан етууге кемоктошуу.
2.2.3. Практиканы уюштурууну жана еткерууну жакшыртуу боюнча сунуштарды
берии гуруу.
2.2.4. Ар бир жумуш ордунда окутуучу курамга жана студентгерге коопсуз иштоего
шарттарды камсызкылуу,коопсуздук техникасы боюнча тиешелуу
инсгруктаждарды откеруу, зарыл учурда с гуден г-нрактиканттарга коопсуз
иштоо ыкмаларын уйротуу.
2.2.5. Ондуруштук практиканы жетекгеоге «Мекеменин» жогорку квалификациялуу
ад и стер и н дай ын д о о .
2.2.6. Практиканын жыйынтыгы боюнча ар бир студент-практикант жонунде пикир
даярдоо.
3. Тарапгардын жоонкерчнлиги.
3.1. Бул Келишимде макулдашылган милдсттердин аткарылбагандыгы учун
«Университет жана «Мекеме» учурдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
3.2. Келишимди аткарууга байланыштуу iалаштар жана пикир келишпестиктер
мыйзам тарабынан аныкталган гартипте чечилет.
4. Корутунду жоболор.
4.1.Бул Келишим тараптар кол койгон учурдан баштап кучуне кирет жана кол
коюлган кундон баштап беш жылга чейин иштейт.
4.2.Келишим тараптардын жазуу турундегу макулдашуусу менен меенетунен эрте
узулушу мумкун.
4.3. Бул Келишим жана анын тиркемелери жи гарап жи экземплярда тузулду. алардын
ар бири бир лей юридикалык кучке )).
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Мы план ары «Униве рси тет » лен аталуучу С. Наамагов атындагы 11арын
Мамлекегтик университетинин ректору профессор Д . К . в м у р а л и е в а бир тараптан,
жана мынлан ары «М екеме» деп аталуучу Нарын шаарынын ИНЬ нын Жол кайгуул
белумунун н а ч а л ы ш г п С а и г к о ж а е в А.С. экипчи тараптан. оз ара кызматташтык
жонунде 1 омонк', дой К Е Л И Ш И М Д И тузулиту:
1. К ел и ш и м ди н нредм ети «У нивереи те п ин» жана «Мекеменин»кычматташуусу
2. Т ар а п гардын у к у к т а р ы ж ан а милдеттери,
2 ! «У ниверситет» то м ен к у л ер д у взуне м илдет к а т а р ы ал аг:
2 1.1. Студенттерди пракликага байланыштуу окуу-методикалык колдонмолор,
маалыматтык докумепттер менен камсыз кылуу.
2.1.2. «Меке.меге» студенттерди практиканын аныкталган меенетунде жиберуу«Мекеменин» кызматкерлери сактоого тийиш болгон эмгек тартибин жана ички
)режелерди етудентгердип сактоосуп камсыз кылуу.
2 1.3. Ондуруштук практиканы жетектееге сарпталган эмгекти «Мекеменин»
кызматкерлерине
НМ У тарабынан бекитилген нормаларга ылайык телеп
беру у {пормалардып оз! ор\ \ г. жонунде алдын ала маалымат берилип турат).
2.1.4. "Мекеменин» кызматкерлеринин теориялык жана билимин еркундетууге
кемек тешуу.
2 2 «М екеме» гь м ен к у л ер д у озуне м илдет к а т а р ы ал ат:
2 2 I. Практиканын жур\ шундо жаралтан маееделердн Университеттин
жетекчилигине жана ок;, ;ууч\ тарыиа билдирин туруу
2.2 2. НМУнун о к) т\\ ч_\ курам ына билимин жчн о р ул ап у \ чун 40-60 сааттык
етажировкадан от \ \ i и комоктошу\
2.2 3. Практиканы \ юштуру\ ну жана откерууну жакшыртуу боюнча сунуштарды
берии туруу.
2.2.4. Ар бир жумуш ордунда окутуучу курам га жана студентгерге коопсуз иштоеге
шарттарды камсызкылуу.коопсуздук техникасы боюнча тиеше.туу
ине | руктаждарды oi керуу. зарыл учурда студент-практиканттарга коопсуз
шитое ыкмаларын у й р о т у \,
2.2 5. Он.р, руштук практиканы же тек reel е «Мекеменин" жоторку квалификацпялуу
адис 1 ерин . ц-шын,юо.
2 2.о 11ракi иканын жыйын i ьп ы боюнча ар бир етуде нт- 1 1 рактикант женунде пикир
даярдео.
3. Т арап гарды н ж о о п к ер ч и л и ги .
3 I Бул Келишимде макулдашылгаи милдеттердин аткарылбагандыгы учун
Университет жана Л4екеме>: учупдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
3.2. Келишимди ai кару\ i а байланышту у талаш тар жана пикир келишиестиктер
мый *ам тараб 1 >шан апыкл алган тар тише чечилет.
4. К о руту иду жоболор.
4.1.Бул Келишим таран тар кол койгон учурдан баштап кучуно кнрет жана кол
коюлган кунден баштап беш жылга чейин иштейт.
4.2.Келишим тараптардын жазуу турундегу макулдашуусу менен меенетунен эрге
\ пушу мумк\ п.
4 У Б\л Келишим жана аньш шркемелери жи таран эки жземплярда тузулду. атардын
ар бири бир (ей юридикалык к\ чке п.
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Мындан ары «Университет» деп аталуучу С. Нааматов атындагы Нарын
Мамлекеттик университетинин ректору профессор Д .К .О м ур ал и ева бир тараптан.
жана мындан ары «Мекеме» деп аталуучу Нарын облустук мамлекеттик
автобекеттер жана автостапциялар ишканасынын генсралдык директору Ботоканов
К.С. экипчи тараптан. оз ара кызматташтык жонундо томонкудой КЕЛИШ ИМ ДИ
тузушгу:
I. Келишимдин п р е д м е т «Университеттин» жана «Мекеменин»кызматташуусу
2. Tapan i ардын укуктары жана милдеттери.
2.1. «Университет» гомвнкулврд\ взунв милдет катары алат:
2.1.1. Студенттерди практика! а байланыиггуу оку\-методикалык колдонмолор,
маалыматтык документтср мепен камсыз кылуу.
2.1.2. «Мекемеге» студенттерди практиканын аныкталган м еен етунде жиберуу.
«Мекеменин» кызматкерлери сактоого тийиш болгон эмгек тартибин жана ички
эрежелерди студентгердин сактоосун камсыз кылуу.
2.1.3. Ондуруштук практиканы жетектееге сарпталган эмгекти «Мекеменин»
кызматкерлерине
НМУ тарабынан бекитилген нормаларга ылайык телеп
беруу (иормалардып озгоруусу жонундо алдын ала маалымат берилип турат).
2.1.4. «Мекеменин» кызматкерлеринин теориялык жана билимин еркундетууге
кемектешуу.
2.2. «Мекеме» ю м внк ул вр д\ взунв милдет катары алат:
2.2 1. Практиканын журушундв жаралган маселелерди Университеттин
жетекчилигине жана окутуучуларына билдирип туруу.
2.2.2. ПМУнун окутуучу курамына билимин жогорулатуу учун 40-60 сааттык
стажировкадан етууге кемектешуу.
2.2.3. Практиканы уюштуруун\ жана откорууну жакшыртуу боюнча сунуштарды
берип туруу.
2.2.4. Ар бир жумупг ордунда окутуучу курамга жана стулентгерге коопсуз иштееге
шарттарды камсызкылуу.коопсуздук техникасы боюнча тиешелуу
инструктаждарды еткеруу, зарыл учурда студент-практиканттарга коопсуз
иштее ыкмаларын уйротуу.
2.2.5. бндуруш тук практиканы жетектоого «Мекеменин» жогорку квалификациялуу
адистерин дайындоо.
2.2.6. Практиканын жыйынтыгы боюнча ар бир студент-практикант женунде пикир
даярдоо.
3. Таран 1ардын жоопкерчилиги.
3.1. Бул Келишимде макулдашылган милдеттердин аткарылбагандыгы учун
«Университет жана «Мекеме» учурдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
3.2. Келишимди аткарууга байланыштуу талаштар жана пикир келишпестиктер
мыйзам тарабынан аныкталган тартипте чечилет.
4. Корутунду жоболор.
4.1.Бул Келишим тараптар кол кой гон учурдан баштап кучуне кирет жана кол
коюлган кундон баштап беш жылга чейин иштейт.
4.2.Келишим тараптардын жазуу турундегу макулдашуусу менен меенетунен эрте
узулушу мумкун.
4.3. Бул Келишим жана анын тиркемелери эки тарап эки экземплярда тузулду. алардын
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Мындан ары «Университет» деп аталуучу С. Нааматов атындагы Нарын
Мамлекеттик университетинин ректору профессор Д .К .В м у р ал и ева бир тараптан,
жана мындан ары «Мекеме» деп аталуучу Нарын аймактык транспортту жана
айдоочулук курамды каттоо бел ум у ну н б аш чы сы А б д ы л д аев Б.Б. экинчи тараптан,
03 ара кызматташтык жонундо темопкудей КЕЛИШ ИМ ДИ тузушту:
1. Келишимдин иредмети «Университеггин» жана «Мекеменин»кызматташуусу
2. Тараптардын укуктары жана милдеттери.
2.1 «Университет» таменкулерду взунв милдет катары алат:
2.1.1. Студенттерди практикага байланыштуу окуу-методикалык колдонмолор,
маалыматтык докумепттер менен камсыз кылуу.
2.1.2. «Мекемеге» студенттерди практиканын аныкталган м еонетунде жиберуу.
«Мекеменин» кызматкерлери сактоого тийиш болгон эмгек тартибин жана ички
трсжелерди студснтгердин сактоосуп камсыз кылуу.
2.1.3. Ондуруштук практиканы жетектееге сарпталган эмгекти «Мекеменин»
кызматкерлерине
НМУ тарабынан бекитилген нормаларга ылайык телеп
беруу (нормалардып озгоруусу жонундо алдын ала маалымат берилип турат).
2.1.4. «Мекеменин» кызматкерлеринин теориялык жана билимин еркундетууге
кемектешуу.
2.2. «Мекеме» темвнкулерду взунв милдет катары алат:
2.2.1. Практиканын журушундо жаралгап маселелерди Университеттин
' жетекчилигине жана ок\ туучуларына билдирип туруу.
2.2.2. НМУнун окутуучу курамына билимин жогорулатуу учун 40-60 сааттык
стажировкадан отууго комектошуу.
2 2.3. Практиканы уюштурууну жана еткерууну жакшыртуу боюнча сунуштарды
берип туруу.
2.2.4. Ар бир жумуш ордунда окутуучу курамга жана студентгерге коопсуз иштеоге
шарттарды камсызкылуу.коопсуздук техникасы боюнча тиешелуу
инсгруктаждарды еткеруу. зарыл учурда студент-практиканттарга коопсуз
иштоо ыкмаларын уйротуу.
2.2.5. Ондуруштук практиканы жетектееге «Мекеменин» жогорку квалификациялуу
ад и сте р и н дай ы н; too.
2.2.6. Практиканын жыйынтыгы боюнча ар бир студент-практикант женунде пикир
даярдоо.
3. Тараптардын жоопкерчилиг и.
3.1. Бул Кслишимде макулдашылган милдеттердин аткарылбагандыгы учун
«Университет жана «Мекеме», учурдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
3.2, Келишимди аткаруута байланышгу\ талаштар жана пикир кедишпестиктер
мыйзам тарабынан аныкталган тартипте чечилет.
4 Корутунду жоболор.
4.1.Бул Келишим тараптар кол койгон учурдан баштап кучуне кирет жана кол
коюлган кундон баштап беш жылга чейин иштейт.
4.2.Келишим тараптардын жазуу турундег\ макулдашуусу менен меенетунен эрге
узулушу мумкун.
4.3. Бул Келишим жана анын тиркемелери ж и ларап тки экземплярда тузулду, ал ардын
ар бири бирдей юридикалык кучке тт.
НМУнун ректору
профессор
0М

Нарын аймактык транспортту
жашдавя^цоочуллук
курамды
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Мындан ары «Университет» деп аталуучу С. Нааматов атындагы Нарын
Мамлекеттик университетинин ректору профессор Д .К .в м у р а л и е в а бир тараптан.
жана мындан ары «Мекеме» деп аталуучу №8 Жол т ей л ео и ш кан асы н ы н
жетекчиси Т о к о б а е в К.А.
экинчи тараптан. оз ара кызматташтык жонунде
теменкудей КЕЛ И Ш И М ДИ гузушту:
1. Келишимдии нредмети «Универси геттин» жана «Мекеменин»кызмагташуусу
2. Тараптардын укуктары жана милдеттери.
2.1. «Университет» теменкулврду взуне милдет катары алат:
2.1.1. Студенттерди пракч икага байланыштуу окуу-методикалык колдонмолор.
маалыматтык докумепттер менен камсыз кылуу.
2.1.2. «Мекемеге» студенттерди практиканын аныкталган м еенетунде жиберуу.
«Мекеменин» кызматкерлери сактоого тийиш болгон эмгек тартибин жана ички
эрежелерди студентгердин сактоосуп камсыз кылуу.
2.1.3. Ондуруштук практиканы жетектееге сарпталган эмгекти «Мекеменин»
кызматкерлерине
НМУ тарабынан бекитилген нормаларга ылайык телеп
беру у (пормалардын езгоруусу жонунде алдын ала маалымат берилип турат).
2.1.4. «Мекеменин» кызматкерлеринин теориялык жана билимин еркундетууге
кемекгешуу.
2.2. «Мекеме» геменкулврду взуне милдет катары алат:
2.2.1. Практиканын журушундо жаралган маселелерди Университеттин
жетекчилигине жана окутуучуларына билдирип туруу.
2.2.2. НМУнун окутуучу курам ына билимин жогорулатуу учун 40-60 сааттык
стажировкадан отууте комектешуу.
2.2.3. Практиканы уюштурууну жана еткерууну жакшыртуу боюнча сунуштарды
берип туруу.
2.2.4. Ар бир жумуш орду п да окутуучу курам га жана студентгсрге коопсуз иштоого
шарттарды камсызкылуу .коопсуздук техникасы боюнча гиешелуу
инструктаждарды откеруу, зарыл учурда счуден г-нрактиканттарга коопсуз
иштее ыкмаларын уйротуу.
2.2.5. Ондуруштук практиканы жетектееге «Мекеменин» жогорку квалификациялуу
адисчерин дайындоо.
2.2.6. Практиканын жыйынчыгы боюнча ар бир студент-практикант жонунде пикир
даярдоо.
3. Тарапгардын жоонкерчилиги.
3.1. Бул Келишимде макулдашылган милдеттердип аткарылбагандыгы учун
«Университет жана «Мекеме» учурдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
3.2. Келишимди аткарууга байланыштуу чалаштар жана пикир кел ишпестиктер
мыйзам тарабынан аныкталган тартипте чечилет.
4. Корутунду жоболор.
4.1.Бул Келишим тарагчтар кол койгон учурдап баштап кучуно кирет жана кол
коюлган кунден баштап б е т жылга чейин иштейт.
4.2.Келишим гараичардын жазуу гуруидегу мак>лдашуусу менен меенетунен эрте
узулушу мумкуп.
4.3. Бул Келишим жана анын тиркемелери эки тарап эки экземплярда тузулду, алардын
ар бири бирдей юридикалык кучке ээ.
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Мындан ары «Университет» деп аталуучу С. Нааматов атындагы Нарын
Мамлекеттик университетинин ректору профессор Д .К .в м у р а л и е в а бир тараптан.
жана мындан ары «Мекеме» деп аталуучу №3 Автомобиль жолдорунун ондуруш тук
линиялы к б а ш к а р м а л ы г ы н ы н б аш чы сы А б д ы л д аб ек о в Т.Т. экинчи тараптан. оз
ара кызматташтык жонундо томонкудой КЕЛИШ ИМДИ гузушту:
1. Келишимдин п р е д м е т «Университеттин» жана «Мекеменин»кызматташуусу
2. Тараптардын укуктары жана милдеттери.
2.1. «У ниверситет» гвменкутерду взунв милдет катары алат:
2 1.1. Студенттерди практика! а байланыштуу окуу-ме тодикалык колдонмолор.
маалыматтык документтер менен камсыз кылуу.
2.1.2. «Мекемеге» студенттерди практиканын аныкталган меонетунде жиберуу.
«Мекеменин» кызматкерлери сакгоо! о гийиш болгон эм тек тартибин жана ички
эрежелерди студептгердин сактоосуп камсыз кылуу.
2.1.3. Ондуруштук практиканы жетектееге сарпталган эмгекти «Мекеменин»
кызматкерлерине
НМУ тарабынан бекитилген нормаларга ылайык телеп
беруу (нормалардын озгоруусу жонундо алдын ала маалымат берилип турат).
2.1.4. «Мекеменин» кызматкерлеринин теориялык жана билимин еркундетууге
кемектешуу,
2.2. «Мекеме» твмвнкулерду взунв .милдет катары алат:
2.2.1. 11рактиканын журушундо жаралгап маселелерди Университеттин
жетекчилигине жана окутуучуларына билдирип туруу.
2.2.2. НМУнун окутуучу курамына билимин жогорулатуу учун 40-60 сааттык
стажировкадан отууго кемектешуу.
2.2.3. Практиканы уюштурууну жана еткерууну жакшыртуу боюнча сунуштарды
берип туруу.
2.2.4. Ар бир жумуш ордунда окутуучу курам га жана студентгерге коопсуз иштеого
шарттарды камсызкылуу.коопсуздук техникасы боюнча тиешелуу
инструктаждарды еткеруу, зарыл учурда студент-практиканттарга коопсуз
иштее ыкмаларын уйротуу.
2.2.5. Ондуруштук практиканы жетектееге «Мекеменин» жогорку квалификациялуу
адистерин дайындоо.
2.2.6. Практиканын жыйынтыгы боюнча ар бир студент-практикант женунде пикир
даярдоо,
3. Тараптардын жоопкерчи.пп и.
3.1. Бул Келишимде макулдашылган милдеттердин аткарылбагандыгы учун
«Университет жана «Мекеме» учурдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
3.2. Келишимди аткарууга байланыштуу талаштар жана пикир келишпестиктер
мыйзам тарабынан аныкталган тартипте чечилет.
4. Коругунду жоболор.
4.1.Бул Келишим тараптар кол койгон учурдап баштап кучуно кирет жана кол
коюлган кунден баштап беш жылга чейин иштейт.
4.2.Келишим тараптардын жазуу турундегу макулдашуусу менен меенетунен эрте
узулушу мумкун.
4.3. Бул Келишим жана анын тиркемелери эки тарап эки экземплярда тузулду. алардын
ар бири бирдей юридикалык кучке ээ.
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Мындан ары «Университет» деп аталуу чу С'. Пааматов атындагы Нарын
Мамлекеттик университетинин ректору профессор Д .К .в м у р а л и е в а бир тараптан,
жана мындан ары «Мекеме» деп аталуучу Нарын аймактык автотранспорт жана
башкармалыгынын б аш чы сы С ы д ы к о в Н.Б..
:
экинчи тараптан. ез
ара кызматташтык жонунде томонкудей КЕЛИШ ИМ ДИ тузушту:
I. Келишимдин предмеги «Университеттин» жана «Мекеменин»кызматташуусу
2. Тарапгардын укуктары жана милдеттери.
2.1. «Университет» теменкулврду взуне милдет катары алат:
2.1.1. Студен п ерди практикага байланыштуу окуу-методикалык колдонмолор,
маалыматтык докумепттер менен камсыз кылуу.
2.1.2. «Мекемеге» студенттерди практиканын аныкталган м вен етунде жиберуу.
«Мекеменин» кызматкерлери сактоого тийиш болгон эмгек тартибин жана ички
эрежелерди студенттердин сактооеун камсыз кылуу.
2.1.3. Ондуруштук практиканы жетектееге сарпталган эмгекти «Мекеменин»
кызматкерлерине
НМУ тарабынан бекитилген нормаларга ылайык теле и
беруу (пормалардып озгеруусу жонунде алдын ала маалымат берилип турат).
2.1.4. «Мекеменин» кызматкерлеринин теориялык жана билимин еркундетууге
кемектешуу.
2.2. «Мекеме» теменкулврду взуне милдет катары алат:
2.2.1. 11рактиканын журушупде жаралган маселслерди Университеттин
жетекчилигине жана окутуучуларына билдирип туруу.
2.2.2. НМУнун окутуучу курам ына билимин жогорулатуу учун 40-60 сааттык
стажировкадан етууто кемоктешуу.
2.2.3. Практиканы уюштурууну жана еткерууну жакшыртуу боюнча сунуштарды
берип туруу.
2.2.4. Ар бир жумуш ордупда окутуучу курамга жана студентгерге коопсуз иштеего
шарттарды камсызкылуу.коопсуздук техникасы боюнча тиешелуу
инструктаждарды еткеруу. зарыл учурда студент-практиканттарга коопсуз
иштое ыкмаларын уйретуу.
2.2.5. Ондуруштук практиканы жетектееге «Мекеменин» жогорку квалификациялуу
ад истерии дайындоо.
2.2.6. Практиканын жыйынтыгы боюнча ар бир студент-практикант женунде пикир
даярдоо.
3. Тарап гардын жоопкерчилиги.
3.1. Бул Келишимде макулдашылган милдеттердин аткарылбагандыгы учун
«Университет жана «Мекеме» учурдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
3.2. Келишимди аткарууга байланыштуу талаштар жана пикир келишпестиктер
мыйзам тарабынан аныкталган тартиптс чсчилет.
4. Коругунду жоболвр.
4.1.Бул Келишим тараптар кол койгон учурдан баштап кучуно кирет жана кол
коюлган кунден баштап беш жылга чейин иштейт.
4.2.Келишим тарапгардын жазуу турундегу макулдашуусу менен меенетунен эрте
узулушу мумкун.
4.3. Бул Келишим жана анын тиркемелери эки тарап эки экземплярда тузулду, алардын
ар бири бирдей юридикалык кучке ээ.
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Мындан ары «Университет» деп аталуучу С. Нааматов атындагы Нарын
Мамлекеттик университетинин ректору профессор Д .К .в м у р а л и е в а бир тараптан,
жана мындан ары «Мекеме» деп аталуучу «Нарын Жол Транс» ЖЧКнун директору
Турдакунов Т.Ж.
экинчи тараптан, оз ара кызматташтык жонундо теменкудей
КЕЛИШ ИМДИ т у 5у ш ту:
1. Келишимдин предмети «Университеттин» жана «Мекеменин»кызматташуусу
2. Тараптардын укуктары жана милдеттери.
2.1. «Университет» твмвнкулерду взу нв милдет катары алат:
2.1.1. Студенттерди практика) а байланыштуу окуу-методикалык колдонмолор,
маалыматтык документтер менен камсыз кылуу.
2.1.2. «Мекемеге» студенттерди практиканын аныкталган м еенетунде жиберуу.
«Мекеменин»-кызматкерлери сактоого тийиш болгон эмгек тартибин жана ички
эрежелерди студентгердин еактоосун камсыз кылуу.
2.1.3. Ондуруштук практиканы жетектееге сарпталган эмгекти «Мекеменин»
кызматкерлерине
НМУ тарабынан бекитилген нормаларга ылайык телеп
беруу (нормалардын езгоруусу женунде алдып ала маалымат берилип турат).
2.1.4. «Мекеменин» кызматкерлеринин теориялык жана билимин еркундетууге
кемектешуу.
2 2 «Мекеме» твмвнкулерду взу нв милдет катары алат:
2.2.1. Практиканын журушупдо жаралган маселелерди Университеттин
жетекчилигине жана окутуучуларына билдирип туруу.
2.2.2. НМУнун окутуучу курамына билимин жогорулатуу учун 40-60 сааттык
стажировкадан етууте кемектешуу.
2.2.3. Практиканы уюштурууну жана еткерууну жакшыртуу боюнча сунуштарды
берип туруу.
2.2.4. Ар бир жумуш ордунда окутуучу курам га жана студентгерге коопсуз иштеего
шарттарды камсызкылу\ .коопсуздук техникасы боюнча тиешелуу
инструктаждарды еткеруу. зарыл учурда студент-практиканттарга коопсуз
иштее ыкмаларып уйротуу.
2.2.5. Ондуруштук практиканы жетектееге «Мекеменин» жогорку квалификациялуу
адистерин дайындоо.
2.2.6. Практиканын жыйынтыгы боюнча ар бир студент-практ икант женунде пикир
даярдоо.
3. Тараптардын жоонкерчилиги.
3.1. Бул Келишимде макулдашылгап милдеттердин аткарылбагандыгы учун
«Университет жана «Мекеме» учурдагы мыйзамдарга ылайык жооп беришет.
3 2. Келишимди аткарууга байланышту у талаппар жана пикир келишпестиктер
мыйзам тарабынан аныкталган тартипте чечилет.
4. Кору гунду жеболор.
4.1.Бул Келишим тараптар кол койгон учурдан баштап кучуне кирет жана кол
коюлган кунден баштап беат жылга чейин иштейт.
4.2.Келишим тараптардын жазуу турундету макулдашуусу менен меенетунен эрте
узулушу мумкун.
4.3. Бул Келишим жана анын тиркемелери эки тарап эки экземплярда тузулду, алардын
ар бири бирдей юри.чикалык кучке ээ.

