ДОГОВІР №_____________
від «___»____________ 20___ р.
Факультет електроніки Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут» в особі декана факультету Жуйкова Валерія Яковича, який діє на
підставі Доручення ректора № ___ від «___» _____ 20___ р., далі Виконавець, та
________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

далі – Замовник (Студент), далі Сторони уклали цей договір про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника (Студента)
надати Студенту додаткову освітню послугу, з метою отримання Студентом знання
німецької мови, в тому числі технічної, до рівня, який оцінюється сертифікатом німецького
зразка, а Замовник сплачує Університету обумовлену вартість навчання (п. 4.2).
2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
2.1. Надати Студенту освітню послугу на рівні державних стандартів освіти України.
2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до
законодавства та нормативних документів.
2.3 Використовувати кошти замовника згідно кошторису.
2.4. Виконувати адміністративні функції з організації учбового процесу.
2.5. Інформувати Замовника (Студента) про правила та вимоги, щодо організації
надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки Сторін під час надання та
отримання таких послуг.
2.6. Інформувати Замовника (Студента) про правила та вимоги, щодо проведення
іспитів комісією німецьких викладачів.
2.7. Своєчасно інформувати Замовника (Студента) про строки проведення іспитів
комісією німецьких викладачів.
2.8. Сприяти Студенту в організації проходження мовної практики.
2.9. У разі вступу до магістратури Технічного Університету м. Дрезден надати
Студенту академічну відпустку на строк, необхідний для навчання в магістратурі Технічного
Університету м. Дрезден.
2.10. Організувати після повернення з Німеччини проведення необхідних іспитів та
захист магістерської дисертаційної роботи на профілюючій кафедрі з отриманням диплому
українського державного зразка згідно діючого «Положення про організацію навчального
процесу НТУУ «КПІ»».
2.11. У випадку одержання негативної оцінки на іспиті з німецької мови або на
вступних іспитах до магістратури Технічного Університету м. Дрезден, Студент продовжує
навчання на профілюючій кафедрі згідно діючого «Положення про організацію навчального
процесу НТУУ «КПІ»». При цьому кошти, витрачені на його підготовку, Замовнику не
повертаються.
2.12. У разі дострокового припинення дії Договору (незалежно від підстав такого
припинення) у зв’язку з ненаданням Замовнику (Студенту) освітньої послуги повертається
частина коштів, що були внесені як попередня платня за надання освітньої послуги. Гроші за
надану частину послуги Замовнику не повертаються.
2.13. При відрахуванні Студента кошти, отримані Університетом за надані освітні
послуги Замовнику не повертаються.
3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА (СТУДЕНТА)
3.1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та у строки, що
встановлені цим Договором.
3.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту Виконавця з організації надання
освітніх послуг, «Положення про організацію навчального процесу НТУУ «КПІ»», «Правил
внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ»».

3.3. При перебуванні у Німеччині дотримуватись чинного законодавства Німеччини,
положень внутрішнього розпорядку Технічного Університету м. Дрезден та вимог щодо
організації навчального процесу Технічного Університету м. Дрезден.
3.4. В повному обсязі виконати програму навчання в магістратурі НТУУ «КПІ» згідно
діючого «Положення про організацію навчального процесу НТУУ «КПІ»». У разі
невиконання програми навчання в магістратурі НТУУ «КПІ» Студент відраховується з
магістратури НТУУ «КПІ» без повернення коштів за навчання.
3.5. У разі вступу до магістратури Технічного Університету м. Дрезден, у повному
обсязі виконати програму навчання в магістратурі Технічного Університету м. Дрезден
згідно вимог щодо навчального процесу Технічного Університету м. Дрезден. У разі
невиконання програми навчання в магістратурі Технічного Університету м. Дрезден Студент
відраховується з магістратури Технічного Університету м. Дрезден без повернення коштів за
навчання.
4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Розмір оплати встановлюється згідно кошторису, що діє в період оплати.
4.2. Оплата за поточний місяць вноситься до п’ятого числа поточного місяця (при
семестровій оплаті до п’ятого жовтня за перший семестр та до п’ятого лютого за другий
семестр). У разі відсутності оплати до вказаного строку Студент відраховується з курсів
німецької мови.
4.3. Замовник (Студент) вносить плату
безготівкою
4.4. Замовник (Студент) вносить плату ______________________________________
(щомісячно, щосеместрово)

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
Адреса, телефони
03056, м. Київ,
пр. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ»,
ФЕЛ, уч. корп. №12
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