ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІНФРАКОН”
\

НАКАЗ
від" 09 ”

1999 року

№ 31

“Про
організацію
філії
кафедри
обчислювальної
техніки
у
відкритому
акціонерному товаристві “Інфракон”
Для забезпечення якісної теоретичної і практичної підготовки фахівців зі
спеціальності 7.091501 “Комп’ютерні системи та мережі” згідно навчальних планів і програм,
а також для цільової підготовки у виробничому акціонерному товаристві /ВАТ/ “Інфракон”.

НАКАЗУЄМО.
1. 1. Організувати з “ 9 ”
02 ____________ на базі ВАТ “Інфракон” філію
кафедри обчислювальної техніки (ОТ).
2. Головними задачами організації філії кафедри ОТ вважати:
2.1. Спрямування цільової підготовки фахівців до вимог технічного процесу;
2.2. Кращий контроль засвоєння навчальних дисциплін, творчого застосування
теоретичних знань у практичній роботі;
2.3. Участь студентів у сумісних наукових дослідженнях з перспективних напрямків
науки та забезпечення публікацій у виданнях ВДТУ;
2.4. Широке засвоєння і використання нової комп’ютерної техніки;
2.5. Залучення студентів під час практики до розв’язання виробничих задач з наданням
технічної допомоги при виготовленні натуральних зразків пристроїв і їх
впровадження у виробництво;
2.6.Забезпечення реальності виконання студентами курсових та дипломних проектів;
2.7.Залучення співробітників ВАТ “Інфракон” до викладення спецкурсів в університеті на
умовах погодинної оплати та громадських засадах, забезпечуючи цим високий рівень
викладання спеціальних дисциплін.
3. Відкритому акціонерному товариству “Інфракон”:
3.1 .Забезпечити методичними матеріалами та консультаціями студентів, що
направляються на проходження практики, стажування, підготовки курсових проектів,
дипломних поектів та дисертацій, а також співробітників кафедри та підприємства для
стажування та проведення наукових досліджень в рамках філії;

Забезпечити методичну та технічну підтримку нової спеціалізації 7.091501
“Комп’ютерні системи та мережі для банківської та бухгалтерської
діяльності”, що готується на кафедрі ОТ;
3.3. Надавати кафедрі технічну допомогу в модернізації та ремонті обладнання.
По можливості передавати на кафедру ОТ технічне обладнання в
безкоштовну оренду для навчального процесу, а також свої сучасні наробки
та програмне забезпечення;
3.4. Щорічно проводити роботу по відбору та направленню на навчання у
Вінницький державний технічний університет передових робітників, а також
спеціалістів товариства у цільову аспірантуру.
4. Контроль за діяльністю філії кафедри ОТ у ВАТ “Інфракон” покласти на
у
ВАТ “Інфракон” на
, відповідальний за роботу філії
кафедри ОТ у ВАТ “Інфракон” ,
, від ВАТ “Інфракон”
3.2.

ДОГОВІР
про підготовку спеціалістів з вищою освітою та їх працевлаштування

№_

" 8"

02

1999Р.

Вінницький державний технічний університет Міністерства освіти України
в особі ректора Мокіна Б.І., який діє на підставі статуту університету, і ВАТ "Інфракон" в
особі голови правління Сачанюка Василя Івановича уклали цей договір на підготовку
спеціалістів з вищою освітою та їх працевлаштування.

1. Зобов'язання університету
1.1. Підготувати і направити на роботу у ВАТ "Інфракон" випускників зі спеціальності і
за кількістю, що наведені у таблиці
Назва і №
спеціальності
Комп’ютерні
системи та
мережі 7.091501

Професія
інженерсистемотехнік

Всього
35

1999
2

2000
4

по рокам
2001 2002 2003
4
6
6

2004
6

2005
7

1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку спеціалістів згідно з
навчальними планами та програмами.
1.3. Забезпечити вивчення студентами установлених на підприємстві вимог експлуатації
технічних засобів та інших правил і норм, установлених для відповідної професії фахівця.
1.4. Спрямованість дипломних та курсових проектів по профілю підприємства
забезпечує випускна кафедра обчислювальної техніки.

2. Зобов'язання підприємства
2.1. Надати випускникам по закінченню навчання посади за спеціальністю та
кваліфікацією з окладом згідно штатного розкладу.
2.2. Надати роботу за спеціальністю для проходження робочих семестрів.

3 . Загальні положення
3.1. Змінення та доповнення до цього договору вносяться шляхом підписання
додаткових угод.
3.2. Договір вступає в силу з моменту підписання його і припиняється після
закінчення строку дії.
3.3. У випадку скасування договору ініціативна сторона сповіщує іншу сторону
офіційним листом не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення строку, який пропонує
одна із сторін.
3.4. Договір складений у двох примірниках, зберігається по одному примірнику у
кожної сторони.
4. Юридичні адреси сторін
Вінницький державний
технічний університет
286021, м. Вінниця
Хмельницьке шосе, 93
р/р 141684 в ОДУСБ
МФО 302010
Тел.: 32-57-18

Виробниче акціонерне
товариство "Інфракон"
287100 м.Вінниця
вул. Київська 16
тел. 2 7 - 4 6 - 2 2

