Меморандум за соработка
Склучен во Скопје, на 10 Март 2014 година помеѓу:
1. Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Градежен факултет-Скопје, со адреса на улица Партизански
одреди бр.24 Скопје, застапуван од деканот проф. д-р Милорад Јовановски, и
2. Борд на Европски Студенти по Технологија – Скопје
во натамошниот текст „Договорни страни“.
Член 1
Со овој Меморандум за соработка (во натамошниот текст – Меморандум) се утврдуваат облиците и
начинот на соработка помеѓу Градежен факултет-Скопје и Бордот на Европски Студенти по

Технологија – Скопје (БЕСТ)
Член 2
Носители на активностите се Центарот за истражување, проектирање, едукација и кариера (ЦИПЕК)
на Градежен факултет-Скопје и Борд на Европски Студенти по Технологија – Скопје, а целта е
размена на ресурси, промовирање на професионален кадар, како и доближување на работодавците
до студентите и обратно.
Член 3
Градежен факултет-Скопје обезбедува техничка платформа (на официјалната интернет страна на
факултетот), каде ќе се промовираат заедничките активности, ќе се пласира информација на/за
студентите, за спроведување на обуки/семинари на студентите и други активности. Градежен
факултет-Скопје ќе му обезбеди простор и техничко-административен достап на Бордот на
Европски Студенти по Технологија – Скопје, за време на одржување на предавања, обуки,
семинари, организирање на Саемот за вработување и кариера - Job Fair 2014 и др.
Член 4
Општата цел на Меморандумот е преку взаемна соработка, разбирање и помош помеѓу Договорните
страни, да се овозможи навремена и ефикасна подготвока како и одржување на различните
активности.
Член 6
Посебна цел на Меморандумот е преку конкретни предавања, студентите да ги унапредат и
надградат своите вештини со кои ќе можат да бидат поконкурентни на пазарот на трудот.
Член 7
Соработката помеѓу Договорните страни ќе се однесува на соработка во делот на спроведување на
(конкретните предавања), кои ќе се реализираат преку следните облици:
 соработка во обезбедување на потребни услови за предавања (човечки, просторни, технички);
 определување на заеднички тимови на предавачи;
 спроведување на предавања;
 подготовка и спроведување на заеднички сегашни/идни иницијативи за активностите на
студентите, кои ќе бидат од заеднички интерес;
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Член 8
Меморандумот може да биде отповикан, каде договорната страна која го отповикува меморандумот,
е должна за тоа писмено да ја извести другата договорна страна со наведување на причините за
отповикување на истиот. Меморандумот ќе се смета за отповикан по истекот на 30 дена од денот
кога е добиено писменото известување за отповикување.
Член 9
Овој Меморандум е составен во 4 (четири) примероци, од кој по 2 (два) за секоја договорна страна.
Член 10
Меморандумот влегува во сила на денот на неговото потпишување.
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