МЕМОРАНДУМ
За студентска стажантска програма
Днес, …………., г. в гр. София между
Катедра “Социология” при Софийски университет “Св. Климент Охридски”, наричана
за краткост тук КАТЕДРАТА, от една страна
и
………. , наричан за краткост ПАРТНЬОР
се сключи настоящият МЕМОРАНДУМ.
Двете страни, в желанието си да установят отношения на сътрудничество с цел
обвързване на образователния процес в Катедра Социология с изискванията на пазара
на труда се споразумяха за следното:



Да си сътрудничат за по-добра професионална подготовка на студенти от
КАТЕДРАТА, чрез организацията и провеждането на студентски стажове.
Да работят за обвързване на образованието по социология в КАТЕДРАТА с
променящите се изисквания на динамичния пазар на социологическа
компетентност, чрез дългосрочно и регулярно сътрудничество.

Чл. 1 Организация на студентски стажове:
1.1. Студентски стажове са с продължителност от три месеца (90 дни). При взаимно
съгласие от страна на Катедрата и Партньора стажът може да бъде удължен, но за
не повече от още три месеца. Удължаването на стажа може да бъде зачетено за
втори стаж, само ако протичането му отговаря на всички условия договорени в
настоящия Меморандум.
1.2. Заетостта на студентите по време на стажа е не по малко от 120 работни часа и не
повече от 240 работни часа.
1.3. За участието си в стаж в рамките на настоящия Меморандум, студент получава 5
кредита (ECTS), равняващи се на 120 работни часа.
1.4. По време на стажантската програма, студентите са заети на непълен работен ден
при гъвкаво работно време.
1.5. Конкретните часове за работа се договарят с Работодателя, като те трябва да бъдат
съобразени с учебната натовареност, така че да позволяват на студента
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едновременно да посещава лекционни и семинарни занятия и да изпълнява
ангажиментите си към Партньора по време на стажа.
1.6. В случай, че стажът е бил проведен в разрез с договорените в настоящия
меморандум условия, той няма да бъде зачетен.
1.7. По време на стажа, Софийски Университет “Св. Климент Охридски” покрива
разходите за здравно осигуряване на студента, съгласно разпоредбите на
българското законодателство.
1.8. По преценка на Партньора, стажът може да бъде заплатен или не, както и да бъде
регламентиран или не с нарочен договор (временен трудов или граждански),
сключен между Партньора и Студента.
1.8. Студентът може да бъде стажант само при един Партньор в рамките на един
учебен семестър.
Чл. 2 Задължения на КАТЕДРАТА:
В рамките на настоящия Меморандум КАТЕДРАТА се задължава:
2.1.Да публикува на видно място в сградата на КАТЕДРАТА обява за конкурси за
стажантски програми най-малко 14 дни преди провеждането на конкурса.
2.2. Да организира прозрачни публични конкурси за избор на студенти по социология,
които да участват в стажантска програма, договорена с Партньора.
2.3. При организирането на конкурси за стажанти да се съобразява с всички изисквания
на Партньора относно компетенциите, опита, възрастта и успеха на кандидатите.
2.4. Да предоставя възможности представител на Партньора да участва в комисията за
селекция на стажанти от КАТЕДРАТА.
2.5. Да определи тютор от страна на КАТЕДРАТА, който да поддържа комуникацията с
Работодателя, да ръководи студените и следи за тяхната работа по време на стажа.
2.6. Да организира механизми за обратна връзка със студентите, участвали на стаж при
Партньора и с ръководителите на стажа от страна на Партньора, както и да информира
периодично Партньора за резултатите от обратната връзка.
2.7. Съвместно с Партньора да участва в оценяване на постиженията на студентите,
включени в стажантските програми.
Чл. 3 Задължения на Партньора:
При провеждането на стажантската програма Партньорът се задължава:
3.1. Да осигури възможности, включените в стажантската програма студенти да се
запознаят с пълния “производствен цикъл” на дейностите на Партньора.
3.2 Да осигури натовареност, съобразена с учебната програма и образователното ниво
на стажантите.
3.3. Да осигури ръководител, натоварен от страна на Партньора, който да отговаря за
включването на стажантите в работния колектив, както и за организацията на тяхното
обучение по време на стажа.
3.4. Ръководителят, определен от Партньора да подържа регулярен контакт с
КАТЕДРАТА и/или с Тютора, както и да сигнализира за случаи, в които студент не
спазва условията за провеждане на стажа, договорени в Меморандума.
Чл. 4 Заключителни разпоредби
4.1. Настоящият Меморандум влиза в сила от датата на подписването му.
4.2. Настоящият Меморандум е в действие докато двете страни изпълняват
задълженията си по него.
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4.3. В случай, че една от двете страни счита, че целите на настоящия Меморандум не
могат повече да бъдат постигнати, може да прекрати споразумението като предостави
на другата страна 60 дневно писмено предизвестие за прекратяването му.
За КАТЕДРАТА,
Доц. Петя Кабакчиева,
Ръководител на катедра Социология
За Работодателя:
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