
Інформація про наявність Інформація про наявність програм програм з усіх видів практичної підготовкиз усіх видів практичної підготовки    
за освітньоза освітньо--професійною програмою «Комп'ютерні науки»професійною програмою «Комп'ютерні науки»  зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»   

за другим (магістерським) рівнем вищої освітиза другим (магістерським) рівнем вищої освіти    
  

№ № 
з/пз/п  

НаймеНайме--
нування нування 
практикипрактики  

Семестр, Семестр, 
в яков якому му 
передперед--
бачена бачена 
практикапрактика  

Тривалість Тривалість 
практикипрактики  

(у тижнях)(у тижнях)  

Інформація Інформація 
про про 

наявність наявність 
програм програм 
практикпрактик  

("+" або "("+" або "--
")")  

Найменування бази для Найменування бази для 
проходження практикипроходження практики  

Інформація про наявність угод про Інформація про наявність угод про 
проходження практик проходження практик   

(№, дата, строк дії)(№, дата, строк дії)  

11  ПедагогічнаПедагогічна  
практикапрактика  22  33  ++  ПВНЗ ПВНЗ “Буковинський “Буковинський 

університет”університет”  Немає потребиНемає потреби  

22  ПередПеред--
дипломна дипломна 
практикапрактика  

33  66  ++  
кафедра КСіТ, кафедра КСіТ,   
ПВНЗ “Буковинський ПВНЗ “Буковинський 
університет”університет”  

Немає потребиНемає потреби  

  
        

Чернівецьке комунальне Чернівецьке комунальне 
підприємство «Муніципальний підприємство «Муніципальний 
інфоцентр»інфоцентр»  

ДоговірДоговір  №№1010від 0від 055.09.2017р. .09.2017р. про проведення про проведення 
сспільної навчальнопільної навчально--виробничої діяльностівиробничої діяльності. . 
Строк дії Строк дії ––  з 05.09.2017з 05.09.2017р.р.  до 05.09.2022до 05.09.2022р.р.  

  
        

Приватне підприємство ВебПриватне підприємство Веб--
студія “SapientPro”студія “SapientPro”  

ДоговірДоговір  від 0від 055.09.2017р. .09.2017р. про проведення про проведення 
спільної навчальноспільної навчально--виробничої діяльностівиробничої діяльності. . 
Строк дії Строк дії ––  з 05.09.2017з 05.09.2017р.р.  до 05.09.2022до 05.09.2022р.р.  

  
        

Колективне підприємство Колективне підприємство 
“САГА”“САГА”  

ДоговірДоговір  від від 1616.0.088.2017р. .2017р. про проведення про проведення 
спільної навчальноспільної навчально--виробничої діяльностівиробничої діяльності. . 
Строк дії Строк дії ––  з 16.08.2017р. до 16.08.2022р.з 16.08.2017р. до 16.08.2022р.  

  
        

ТОВТОВ  ““Датавіз УкраїнаДатавіз Україна” ”   

  

ДоговірДоговір  від від 1616.0.088.2017р. .2017р. про проведення про проведення 
спільноспільної навчальної навчально--виробничої діяльностівиробничої діяльності. . 
Строк дії Строк дії ––  з 16.08.2017р. до 16.08.2022р.з 16.08.2017р. до 16.08.2022р.  

  

        

Асоціація “Кластер Асоціація “Кластер 
буковинських інноваційних буковинських інноваційних 
технологійтехнологій  імені Йозефа імені Йозефа 
ШумпетераШумпетера””  

ДоговірДоговір  від від 1616.0.088.2017р. .2017р. про проведення про проведення 
спільної навчальноспільної навчально--виробничої діяльностівиробничої діяльності. . 
Строк дії Строк дії ––  з 16.08.2017р. до 16.08.2022р.з 16.08.2017р. до 16.08.2022р.  

  
        

МПП ВКФМПП ВКФ  ““Каскад Девелоперс Каскад Девелоперс 
ГроупГроуп””  
  

ДоговірДоговір  від від 1616.0.088.2017р. .2017р. про проведення про проведення 
спільної навчальноспільної навчально--виробничої діяльностівиробничої діяльності. . 
Строк дії Строк дії ––  з 16.08.2017р. до 16.08.2022р.з 16.08.2017р. до 16.08.2022р.  

  
Президент університетуПрезидент університету               М.І.МаниліМ.І.Манилічч  


