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Днес
.2017 г. в гр. София се подписа настоящ~ят договор между:
1. МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ",
със седалище гр. София, ж.к. Студентски град", ул. "проф. Боян Каменов", представляван от
проф. д-р Любен Тотев, в качеството си на Ректор на МГУ "Св. Иван Рилски"
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О Г О В ОРА

Двете страни се договориха:
• да си сътрудничат в областта на учебната дейност, практическото обучение и др.
• да организират и провеждат срещи, семинари, курсове, дни на отворени врати, съвместна
рекламна дейност и др.
11. ПРА В А И ЗАД Ъ Л Ж Е НИЯ

НАС

ТРА Н И Т Е

AI Права и задължения на МГУ "Св. Иван Рилски":
1. Да съдейства при изготвянето на учебната документация, усъвършенстване качеството на
обучение по съответните специалности.
2.Да съдейства за провеждане на практическото обучение на високо професионално ниво в
лабораториите на съответния факултет.
3. Да предложи преференциални условия за прием на учениците от професионалната
(профилираната) гимназия в съответните специалности (направления) на университета.
4. Да организира и провежда срещи, семинари, курсове и др.
5. Да публикува настоящия договор за сътрудничество в сайта на МГУ "Св. Иван Рилски".
Б/ Права и задължения на проФесионалната (профилирана) гимназия
1.Да сътрудничи и участва активно при организиране на мероприятия от МГУ "Св. Иван Рилски"
на територията на гимназията, предмет на договора.
2. Да сътрудничи активно при изготвяне на учебната документация и усъвършенства качеството
на обучение.
3. Да публикува настоящия договор за сътрудничество в сайта на професионалната
(профилирана) гимназия.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ

РАЗПОРЕДБИ

1.Страните внасят допълнения към предмета на договора или правят изменения по него с
писмено общо съгласие под формата на анекс.
2. Договорът се сключвева.с
3. Настоящият дог
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