
СТУДЕНТТЕРДИН ПРАКТИКАЛЫК БАЗАСЫ Ж 0НУНД0
КЕЛИШИМ

Нарын ш. «_/§_» 2 0 ^ ж .
С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин (мындан ары 

«Университет» деп аталат) атынан, анын Уставынын нешзинде иш алып барган ректору 
Сияев Таштанбек Монолдорович, бир тараптан, жана Сл ^  ^  _____________

(уюмдуи, мекеменин, ишкананын толукрасмий аталыгиы)

(мындан ары «Уюм» деп аталат) атынан анын Уставынын бЖобосунун, ишеним катынын) 
негизинде иш алып барган жетекчиси с У uJ)._____________________
 .?

жетекчинии кызматы, аты-жвну

экинчи тараптан, теменкулер женунде келишим тузушту:
1. Келишимдин предмети

1.1. Уюм ушул келишимдин меенету ичинде Университеттин теменку даярдоо 
багыттары (адистиктери) боюнча негизги кесиптик билим беруу программаларын 
ездештуруп жаткан студенттеринин окуу, ендуруштук, педагогикалык, диплом 
алдындагы практикаларынын базасы катары кызмат кылууга милдеттенет:

2. Тараптардын милдеттери
2.1. Университет теменкулерге милдеттенет:
- курстук жана дипломдук долбоорлордун (иштердин) Уюм тарабынан 

сунушталган темаларын артыкчылыктуу тема катары бекитууго кабыл алуу жана 
студенттер тарабынан аталган тематика боюнча аткарылган курстук жана дипломдук 
долбоорлорду (иштерди-) Уюмга киргизуу жана пайдалануу учун откеруп берууге;

- практиканын башталышына чейин уч айлык меенеттен кечиктирбей практиканын 
конкреттуу турун еткеруу женунде Уюм менен келишимдерди тузууге;

- практиканын жетекчиси катары Университеттен жогорку квалификациялуу 
окутуучуларды белуп турууга.

2.2. Уюм теменкулерге милдеттенет:
- практиканын конкреттуу турун еткеруу женунде Университет менен Уюмдун 

ортосунда тузулген келишимдердин негизинде Университеттин ушул келишимдин 1.1. 
пунктунда керсетулген студентТерин Уюмда практика еткерууге кабыл алууга жана алар 
учун практиканын программасын жана жекече тапшырмаларды аткаруу учун зарыл 
болгон шарттарды тузуп берууге.

3. Корутунду жоболор
3.1. Келишим Тараптар кол койгон учурдан тартып кучуне кирет жана 20 

жылдын « /  » 4^. кунуне чейин жарамдуу болот.
3.2. Келишим бирдей юридикалык кучке ээ болгон эки нускада тузулду, бир 

нускасы Университетте, экинчи нускасы Уюмда сакталат.
4. Тараптардын юридикалык даректери жана колдору 

С.Нааматов атындагы Нарын 
мамлекеттик университети 

Кыргыз Реенубликасы,
722900, Нарын ш., С.Орозбак к., 25 
«РСК Байк» ААКы, Нарын ш.
Эсептёц!уу - - ' ' ' .  'у  эсеби:
1290244132430039 
ОКПО 2.0651863 /
ИНН 0010819961Ж)88 
Ректор Сияев Т.М.

Уюм
- V

Жетекчинин колу жана мееру



СТУДЕНТТЕРДИН ПРАКТИКАЛЫК БАЗАСЫ Ж 0НУНД0
КЕЛИШИМ

Нарын ш. «_^Л_» ал А а -й Ь  20&*>ж.
С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин (мындан ары 

«Университет» деп аталат) атынан, анын Уставынын негизинде иш алып барган ректору 
Сияев Таштанбек Мсщолдорович, бир тараптан, жана V\^> Уу*^- _________

(уюмдун, мекеменин, ишкананын толукрасмий аталышы)

(мындан ары «Уюм» деп аталат) атынан анын Уставынын (Жобосунун, ишеним катынын) 
негизинде иш алып барган жетекчиси

V - ^ - V C  ___________________________________________________________________________________________________ ,
жетекчинин кызматы, аты-жвну

экинчи тараптан, теменкулер женунде келишим тузушту:
1. Келишимдин предмети

1.1. Уюм ушул келишимдин меенету ичинде Университеттин теменку даярдоо 
багыттары (адистиктери) боюнча негизги кесиптик билим беруу программаларын 
ездештуруп жаткан студенттеринин окуу, ендуруштук, педагогикалык, диплом 
алдындагы практикаларынын базасы катары кызмат кылууга милдеттенет:

2. Тараптардын милдеттери
2.1. Университет теменкулерге милдеттенет:
- курстук жана дипломдук долбоорлордун (иштердин) Уюм тарабынан 

сунушталган темаларын артыкчылыктуу тема катары бекитууге кабыл алуу жана 
студенттер тарабынан аталган тематика боюнча аткарылган курстук жана дипломдук 
долбоорлорду (иштерди) Уюмга киргизуу жана пайдалануу учун откоруп берууге;

- практиканын башталышына чейин уч айлык меоноттен кечиктирбей практиканын 
конкреттуу турун еткеруу женунде Уюм менен келишимдерди тузууге;

- практиканын жетекчиси катары Университеттен жогорку квалификациялуу 
окутуучуларды болуп турууга.

2.2. Уюм теменкулерге милдеттенет:
- практиканын конкреттуу турун еткеруу женунде Университет менен Уюмдун 

ортосунда тузулген келишимдердин негизинде Университеттин ушул келишимдин 1.1. 
пунктунда керсетулген студенттерин Уюмда практика еткерууге кабыл алууга жана ал ар 
учун практиканын программасын жана жекече тапшырмаларды аткаруу учун зарыл 
болгон шарттарды тузуп берууге.

3. Корутунду жоболор
3.1. Келишим Тараптар кол койгон учурдан тартып кучуне кирет жана 20£.У  

жылдын « L  » кунуне чейин жарамдуу болот.
3.2. Келишим бирдей юридикалык кучке ээ болгон эки нускада тузулду, бир 

нускасы Университетте, экинчи нускасы Уюмда сакталат.
4. Тараптардын юридикалык даректери жана колдору 

С.Нааматов атындагы Нарын 
мамлекеттик университети 

Кыргыз Республикасы,
722900, Нарынш^<С.Орозбак к., 25

Уюм

лн ш.
эсеби:

Ш Ц Ш
Ре кт'



СТУДЕНТТЕРДИН ПРАКТИКАЛЫК БАЗАСЫ Ж 0НУН Д0
КЕЛИШИМ

Нарын ш. « ' »  20^Д-ж.
С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин (мындан ары 

«Университет» деп аталат) атынан, анын Уставынын непизинде иш альш барган ректору 
Сияев Таштанбек Моцолдорович, бир тараптан, жана М п ,
С££

ноек Моцолдорович, Оир тараптан, жана >мс> te , ал ______
t l  t ' - f  i-<~ r (W i tv M. О  д  а

а  (уюмдун, мекеменин, ишщнанын толукрасмий аталышър г П L

>1Е

f

(мындан ары «Уюм» деп аталат) атынан анын Уставынын (Жрбосунун, ишеним катынын) 
негизинде иш алып барган жетекчиси Ел'Уи: г ‘VU..__________________

жетекчинин кызматы, аты-жену

экинчи тараптан, теменкулер женунде келишим тузушту:
1. Келишимдин предмета

1.1. Уюм ушул келишимдин меенету ичинде Университеттин теменку даярдоо 
багыттары (адистиктери) боюнча негизги кесиптик билим беруу программаларын 
ездештуруп жаткан студенттеринин окуу, ендуруштук, педагогикалык, диплом 
алдындагы практикаларынын базасы катары кызмат кылууга милдеттенет:

2. Тараптардын милдеттери
2.1. Университет теменкулерге милдеттенет:
- курстук жана дипломдук долбоорлордун (иштердин) Уюм тарабынан 

сунушталган темаларын артыкчылыктуу тема катары бекитууге кабыл алуу жана 
студенттер тарабынан аталган тематика боюнча аткарылган курстук жана дипломдук 
долбоорлорду (иштерди) Уюмга киргизуу жана пайдалануу учун еткеруп берууге;

- практиканын башталышына чейин уч айлык меенеттен кечиктирбей практиканын 
конкреттуу турун еткеруу женунде Уюм менен келишимдерди тузууге;

- практиканын жетекчиси катары Университеттен жогорку квалификациялуу 
окутуучуларды белуп турууга.

2.2. Уюм теменкулерге милдеттенет:
- практиканын конкреттуу турун еткеруу женунде Университет менен Уюмдун 

ортосунда тузулген келишим дер дин негизинде Университеттин ушул келишимдин 1.1. 
пунктунда керсетулген студенттерин Уюмда практика еткерууге кабыл алууга жана алар 
учун практиканын программасын жана жекече тапшырмаларды аткаруу учун зарыл 
болгон шарттарды тузуп берууге.

3. Корутунду жоболор
3.1. Келишим Тараптар кол койгон учурдан тартып кучуне кирет жана 20/Л - 

жылдын « /  » у, кунуне чейин жарамдуу болот.
3.2. Келишим бирдей юридикалык кучке ээ болгон эки нускада тузулду, бир 

нускасы Университетте, экинчи нускасы Уюмда сакталат.
4. Тараптардын юридикалык даректери жана колдору

С.Нааматов атындагы Нарын 
мамлекеттик университети

Кыргыз Республикасы,
722900, Нарын ш., С.Орозбак к., 25 
«РС^,Бай|^. ААКы, Нарын ш.

эсеби:

Сияев Т.М.

Уюм
! Os £ j£  /l c Ж ’ г~<гиг <̂

Жетекчинин колу



СТУДЕНТТЕРДИН ПРАКТИКАЛЫК БАЗАСЫ Ж вН У Н Д в
КЕЛИШИМ

Нарын ш. «  9 »  О /  20^>ж .
С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин (мындан ары 

«Университет» деп аталат) атынан, анын Уставынын негизинде иш алып барган ректору 
Сия|в ТаштанбекМонолдорович, бир тараптан, жана ииъ,

(уюмдун, мекеменин, ишкананын толукрасмий аталышы)

(мындан ары «Уюм» деп аталат) атынан ^ ы н  Уставьшын^(}^^осунун, ишеним катынын)
негизинде иш алып барган жетекчиси

жетекчинин кызматы, аты-жвну

экинчи тараптан, теменкулер женунде келишим тузушту:
1. Келишимдин предмета

1.1. Уюм ушул келишимдин меенету ичинде Университеттин теменку даярдоо 
багыттары (адистиктери) боюнча негизги кесиптик билим беруу программаларын 
ездештуруп жаткан студенттеринин окуу, ендуруштук, педагогикалык, диплом 
алдындагы практикаларынын базасы катары кызмат кылууга милдеттенет:

2. Тараптардын милдеттери
2.1. Университет теменкулерге милдеттенет:
- курстук жана дипломдук долбоорлордун (иштердин) Уюм тарабынан 

сунушталган темаларын артыкчылыктуу тема катары бекитууге кабыл алуу жана 
студенттер тарабынан аталган тематика боюнча аткарылган курстук жана дипломдук 
долбоорлорду (иштерди) Уюмга киргизуу жана пайдалануу учун еткеруп берууге;

- практиканын башталышына чейин уч айлык меенеттен кечиктирбей практиканын 
конкреттуу турун еткеруу женунде Уюм менен келишимдерди тузууге;

- практиканын жетекчиси катары Университеттен жогорку квалификациялуу 
окутуучуларды белуп турууга.

2.2. Уюм теменкулерге милдеттенет:
- практиканын конкреттуу турун еткеруу женунде Университет менен Уюмдун 

ортосунда тузулген келишимдердин негизинде Университеттин ушул келишимдин 1.1. 
пунктунда керсетулген студенттёрин Уюмда практика еткерууге кабьш алууга жана ал ар 
учун практиканын программасын жана жекече тапшырмаларды аткаруу учун зарыл 
болгон шарттарды тузуп берууге.

3. Корутунду жоболор
3.1. Келишим Тараптар кол койгон учурдан тартып кучуне кирет жана 202ЛГ- 

жылдын « ( у  » кунуне чейин жарамдуу болот.
3.2. Келишим бирдей юридикалык кучке ээ болгон эки нускада тузулду, бир 

нускасы Университетте, экинчи нускасы Уюмда сакталат.
4. Тараптардын юридикалык даректери жана колдору

С.Нааматов атындагы Нарын 
мамлекеттик университети

Кыргыз Республикасы,
722900, Нарын ш., С.Орозбак к., 25

Уюм

«РСК Банщ 
Эсептешу^:

Нарын ш.
эсеби:

[. Сияев Т.М. :чинин к
-Vtf ... л-Лг-

жана мееру



СТУДЕНТТЕРДИН ПРАКТИКАЛЫК БАЗАСЫ Ж 0НУНД0
КЕЛИШИМ

Нарын ш. «Л&  »   20/У-ж.
С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин (мындан ары 

«Университет» деп аталат) атынан, анын Уставынын негизинде иш алып барган ректору 
Сияев Таштанбек Моцолдорович, бир тараптан, жана , QUK_______
________________________W чр lav Ул do сл О Л 4.А______________________________________________________________________________________________

\  (уюмдун, мгкеменин, игикананын толукрасмий аталышы)

(мындан ары «Уюм» деп аталат) атынан анын Уставынын (Жобосунун, ишеним катынын) 
негизинде иш алып барган жетекчиси V и 0 ^ 0 .^__________

\ k X~v S- - С - * - Ч ______________ __ ______________________________ s
жёпШчйнйн кыШаты, (ты^окШ у^

э к и н ч и  тараптан, теменкулер женунде келишим тузушту:
1. Келишимдин предмети

1.1. Уюм ушул келишимдин меенету ичинде Университеттин теменку даярдоо 
багыттары (адистиктери) боюнча негизги кесиптик билим беруу программаларын 
ездештуруп жаткан студенттеринин окуу, ендуруштук, педагогикалык, диплом 
алдындагы практикаларынын базасы катары кызмат кылууга милдеттенет:

2. Тараптардын милдеттери
2.1. Университет теменкулерге милдеттенет:
- курстук жана дипломдук долбоорлордун (иштердин) Уюм тарабынан 

сунушталган темаларын артыкчылыктуу тема катары бекитууге кабыл алуу жана 
студенттер тарабынан аталган тематика боюнча аткарылган курстук жана дипломдук 
долбоорлорду (иштерди) Уюмга киргизуу жана пайдалануу учун еткеруп берууге;

- практиканын башталышына чейин уч айлык меенеттен кечиктирбей практиканын 
конкреттуу турун еткеруу женунде Уюм менен келишимдерди тузууге;

- практиканын жетекчиси катары Университеттен жогорку квалификациялуу 
окутуучуларды белуп турууга.

2.2. Уюм теменкулерге милдеттенет:
- практиканын конкреттуу турун еткеруу женунде Университет менен Уюмдун 

ортосунда тузулген келишимдердин негизинде Университеттин ушул келишимдин 1.1. 
пунктунда керсетулген студенттерин Уюмда практика еткерууге кабыл алууга жана ал ар 
учун практиканын программасын жана жекече тапшырмаларды аткаруу учун зарыл 
болгон шарттарды тузуп берууге.

3. Корутунду жоболор
3.1. Келишим Тараптар кол койгон учурдан тартып кучуне кирет жана 20___-

жылдын «____» ____________ кунуне чейин жарамдуу болот.
3.2. Келишим бирдей юридикалык кучке ээ болгон эки нускада тузулду, бир 

нускасы Университетте, экинчи нускасы Уюмда сакталат.
4. Тараптардын юридикалык даректери жана колдору 

С.Нааматов атындагы Нарын 
мамлекеттик щиверситети 

Кыргыз Республикасы,
722900, Нарын ш., С.Ьрозбак к., 25 
«РСК Банк» ДАКы. Нарын ш.
Эсептешуу J  <М*1 эсеби:
1290244132430039 
ОКПО 20651863 .
ИНН 00Ш81адбШ8Г .
Ректор ^1>^^^Ь--^Сйяев Т.М.

л  Уюм

Щ  III7 Щ J § pi
•р &

колу жана мееру



СТУДЕНТТЕРДИН ПРАКТИКАЛЫК БАЗАСЫ Ж 0НУНД0
КЕЛИШИМ

Нарын ш. « •/О »_
С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин (мындан ары 

«Университет» деп аталат) атынан, анын Уставынын негизинде иш альт барган ректору 
Сияев Таштанбек Моцолдорович, бир тараптан, жана ).  / , /С £ ________________

‘ ~j(U  i / V  I  ')  С' *_____________________________________
(уюмдун, мекеменин, ишкананын толукрасмий аталышы)

(мындан ары «Уюм» деп аталат) атынан анын Уставынын (Жобосунун, ишеним катынын) 
негизинде иш алып барган жетекчиси г /LtX/i

%С  ,
& ж ёт ёШ ш йн  кшматы, Ш ш^эквну

экинчи тараптан, теменкулер женунде келишим тузушту:
1. Келишимдин иредмети

1.1. Уюм ушул келишимдин меенету ичинде Университеттин теменку даярдоо 
багыттары (адистиктери) боюнча негизги кесиптик билим беруу программаларын 
ездештуруп жаткан студенттеринин окуу, ендуруштук, педагогикалык, диплом 
алдындагы практикаларынын базасы катары кызмат кылууга милдеттенет:
 VjO _________________________________________________________________

2. Тараптардын милдеттери
2.1. Университет теменкулерге милдеттенет:
- курстук жана дипломдук долбоорлордун (иштердин) Уюм тарабынан 

сунушталган темаларын артыкчылыктуу тема катары бекитууге кабыл алуу жана 
студенттер тарабынан аталган тематика боюнча аткарылган курстук жана дипломдук 
долбоорлорду (иштерди) Уюмга киргизуу жана пайдалануу учун еткеруп берууге;

- практиканын башталышына чейин уч айлык меенеттен кечиктирбей практиканын 
конкреттуу турун еткеруу женунде Уюм менен келишим дер ди тузууге;

- практиканын жетекчиси катары Университеттен жогорку квалификациялуу 
окутуучуларды белуп турууга.

2.2. Уюм теменкулерге милдеттенет:
- практиканын конкреттуу турун еткеруу женунде Университет менен Уюмдун 

ортосунда тузулген келишимдердин негизинде Университеттин ушул келишимдин 1.1. 
пунктунда керсетулген студенТтерин Уюмда практика еткерууге кабыл алууга жана алар 
учун практиканын программасын жана жекече тапшырмаларды аткаруу учун зарыл 
болгон шарттарды тузуп берууге.

3. Корутунду жоболор
3.1. Келишим Тараптар кол койгон учурдан тартып кучуне кирет жана 20/^_ - 

жылдын « УО » Of________ кунуне чейин жарамдуу болот.
3.2. Келишим бирдей юридикалык кучке ээ болгон эки нускада тузулду, бир 

нускасы Университетте, экинчи нускасы Уюмда сакталат.
4. Тараптардын юридикалык даректери жана колдору 

С.Нааматов атындагы Нарын 
мамлекеттик университети 

Кыргыз Республикаеы,
722900, Нарын Ш., ёдЭрозбак к., 25 
«РСК Банк» ААКы, Нарын ш.
Эсептешуу эсеби:
12902441^430039 
ОКГО20«51863 у  
ИНН 00108199^088 
Ректор Сияев Т.М.



СТУДЕНТТЕРДИН ПРАКТИКАЛЫК БАЗАСЫ Ж 0НУНД0
КЕЛИШИМ

Нарын ш. « jO » O j______2(ЩЯж.
С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин (мындан ары 

«Университет» деп аталат) атынан, анын Уставынын негизинде иш алып барган ректору 
Сияев Таштанбек Моцолдорович, бир тараптан, жана ts

<у ff  /  (уюмдун’мекел/енин, ишкананын тблук расмий аталышы)

(мындан ары «Уюм» деп аталат) атынан анын Уставынын (Жобосунун, ишеним катынын) 
негизинде иш алып барган жетекчиси
     ?

жетекчинин кызматы, аты-жену

экинчи тараптан, теменкулер женунде келишим тузушту:
1. Келишимдин предмети

1.1. Уюм ушул келишимдин меенету ичинде Университеттин теменку даярдоо 
багыттары (адистиктери) боюнча негизги кесиптик билим беруу программаларын 
ездештуруп жаткан студенттеринин окуу, ендуруштук, педагогикалык, диплом 
алдындагы практикаларынын базасы катары кызмат кылууга милдеттенет:

2. Тараптардын милдеттери
2.1. Университет теменкулерге милдеттенет:
- курстук жана дипломдук долбоорлордун (иштердин) Уюм тарабынан 

сунушталган темаларын артыкчылыктуу тема катары бекитууге кабыл алуу жана 
студенттер тарабынан аталган тематика боюнча аткарылган курстук жана дипломдук 
долбоорлорду (иштерди) Уюмга киргизуу жана пайдалануу учун еткеруп берууге;

- практиканын башталышына чейин уч айлык меенеттен кечиктирбей практиканын 
конкреттуу турун еткеруу женунде Уюм менен келишимдерди тузууге;

- практиканын жетекчиси катары Университеттен жогорку квалификациялуу 
окутуучуларды белуп турууга.

2.2. Уюм теменкулерге милдеттенет:
- практиканын конкреттуу турун еткеруу женунде Университет менен Уюмдун 

ортосунда тузулген келишимдердин негизинде Университеттин ушул келишимдин 1.1. 
пунктунда керсетулген студенттерин Уюмда практика еткерууге кабыл алууга жана ал ар 
учун практиканын программасын жана жекече тапшырмаларды аткаруу учун зарыл 
болгон шарттарды тузуп берууге.

3. Корутунду жоболор
3.1. Келишим Тараптар кол койгон учурдан тартып кучуне кирет жана 20& Г - 

жылдын « jo  » £>/________ кунуне чейин жарамдуу болот.
3.2. Келишим бирдей юридикалык кучке ээ болгон эки нускада тузулду, бир 

нускасы Университетте, экинчи нускасы Уюмда сакталат.
4. Тараптардын юридикалык даректери жана колдору 

С.Нааматов атындагы Нарын 
мамлекеттик унадерситети 

Кыргыз Республикасы, i •
722900, Нарын щ., С.Орозбак к., 25 
«РСК Банк» ААКы, Нарын Ш.
Эсептешуу р й \ эсеби:
1290244132430039 V  • V  
ОКПО 20651863 А * *  ///<
ИНН 001081996ДО088 f  . v 
Ректор *> ^ Сияев Т.М.

Уюм



СТУДЕНТТЕРДИН ПРАКТИКАЛЫК БАЗАСЫ Ж 0НУНД0
КЕЛИШИМ

Нарын ш. « /О » О /_______ 20ь£$-ж.
С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин (мындан ары 

«Университет» деп аталат) атынан, анын Уставынын негизинде иш алып барган ректору 
Сияев Таштанбек Моцолдорович, бир тараптан, жана ustJC^c-
ILU U K fJ^ QbCOuC tU U L 'U fJU ^  ___________

7 /  (уюмдун, мекеменин, ишканаиын толук расмгш агтлышы) г

(мындан ары «Уюм» деп аталат) атынан анын Уставынын (Жобосунун, ишеним катынын) 
негизинде иш алып барган жетекчиси су̂ (Х

жетекчинин кызматы, аты-жвну

экинчи тараптан, теменкулер женунде келишим тузушту:
1. Келишимдин предмета

1.1. Уюм ушул келишимдин меенету ичинде Университеттин теменку даярдоо 
багыттары (адистиктери) боюнча негизги кесиптик билим беруу программаларын 
ездештуруп жаткан студенттеринин окуу, ендуруштук, педагогикалык, диплом 
алдындагы практикаларынын базасы катары кызмат кылууга милдеттенет:

2. Тараптардын милдеттери
2.1. Университет теменкулерге милдеттенет:
- курстук жана дипломдук долбоорлордун (иштердин) Уюм тарабынан 

сунушталган темаларын артыкчылыктуу тема катары бекитууге кабыл алуу жана 
студенттер тарабынан аталган тематика боюнча аткарылган курстук жана дипломдук 
долбоорлорду (иштерди) Уюмга киргизуу жана пайдалануу учун еткеруп берууге;

- практиканын башталышына чейин уч айлык меенеттен кечиктирбей практиканын 
конкреттуу турун еткеруу женунде Уюм менен келишимдерди тузууге;

- практиканын жетекчиси катары Университеттен жогорку квалификациялуу 
окутуучуларды белуп турууга.

2.2. Уюм теменкулерге милдеттенет:
- практиканын конкреттуу турун еткеруу женунде Университет менен Уюмдун 

ортосунда тузулген келишимдердин негизинде Университеттин ушул келишимдин 1.1. 
пунктунда керсетулген студенттерин Уюмда практика еткерууге кабыл алууга жана ал ар 
учун практиканын программасын жана жекече тапшырмаларды аткаруу учун зарыл 
болгон шарттарды тузуп берууге.

3. Корутунду жоболор
3.1. Келишим Тараптар кол койгон учурдан тартып кучуне кирет жана 20£ S - 

жылдын « JO  » Qj__________ кунуне чейин жарамдуу болот.
3.2. Келишим бирдей юридикалык кучке ээ болгон эки нускада тузулду, бир 

нускасы Университетте, экинчи нускасы Уюмда сакталат.
4. Тараптардын юридикалык даректери жана колдору 

С.Нааматов атындагы Нарын Уюм
мамлекеттик университет 

Кыргыз Республйкасы,
722900, Нарын ш., С.Орозбак к., 25 
«РСК Банк» ААКы, Нарын ш.
Эсептешуу эсеби:
1290244132430039 . /.' •
ОКПО 20651863 j  
ИНН 00108199^088 
Ректор Сияев Т.М.


