
Урнек за договор за компании 

 

I. Информации за практикантот 

 

Име и презиме 

__________________________________________________ 

Датум на раѓање 

__________________________________________________ 

Универзитет/Факултет/Оддел/Регистриран семестар -  I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII 

__________________________________________________ 

 

II. Информации за менторот од компанијата 

 

Име и презиме 

__________________________________________________ 

Позиција 

__________________________________________________ 

Оддел 

__________________________________________________ 

 

III. Барања за подобност 

- За да може да заврши пракса во оваа компанија, практикантот мора да има 

сертификат Х, да може да подигне 10 кг, да има возачка дозвола, итн. 

 

IV. Опис на работното место и права/одговорности на практикантот 

Опис на работно место 

- Практикантот ќе работи на Х и У во одделот Z, со цел да се постигнат целите 

на праксата а, б и в. 

- Работно време и должина на праксата 

- Информации за компензација/надомест 

- Барања за добивање на пракса од компанијата 

- Начин на оценување на перформансите на практикантот 

Права 

- Практикантот има право да има должности кои се барем делумно поврзани со 

неговиот/нејзиниот курс на студии/кариера 

- итн. 

Одговорности 

- Практикантот има одговорност да: 

-- го следи кодот на однесување на компанијата (можеби ова е посебен 

документ кој, исто така, мора да биде потпишан) 

-- доверливост на клиентот 

-- итн. 

 

 

V. Права/одговорности на менторот од компанијата 

 



Права 

- Менторот има право да ја распушти праксата ако студентот (не) постапува на 

Х и У начин 

Одговорности 

- Менторот мора да обезбеди најмалку __ часа неделно/месечно за студентот во 

текот на работното време 

- Менторот мора да обезбеди задачи кои барем делумно се поврзани со целите 

на учење на практикантот 

- Менторот мора да обезбеди најмалку __час(а) неделно/месечно за советување 

на практикантот 

- Менторот мора да даде оцена за практикантот и да ја достави до универзитетот 

на практикантот не подоцна од 2 недели по завршувањето на обврските на 

студентот 

- Итн. 

 

ИМЕ НА ПРАКТИКАНТ    ИМЕ НА МЕНТОР 

 

__________________________    _________________________ 

ПОТПИС НА ПРАКТИКАНТ    ПОТПИС НА МЕНТОР 

 

__________________________    __________________________ 

ДАТУМ       ДАТУМ 

 

__________________________    ___________________________ 

 

 


