Załącznik nr 3 do Regulaminu

Umowa Nr .............../20…
w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego
W dniu ................................... 20…r.

pomiędzy:
1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu, ............................................................., reprezentowaną
przez .............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwaną dalej Uczelnią,
a
2. ............................................, legitymującym się dowodem osobistym serii ..... Nr ................,
Nr PESEL, ............................, zam. w ..................................., ul. ..............................................,
uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich, prowadzonych przez Wydział
............................................................................................................................., w okresie od dnia
....................................................... do dnia ...................................................,
zwanym dalej Doktorantem,
stosownie do przepisu art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), przepisów wykonawczych do ustawy oraz Regulaminu
przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie
zadań projakościowych z budżetu państwa wprowadzonego zarządzeniem nr ../20.. Rektora
Politechniki Opolskiej,
zawarto umowę o następującej treści:
§ 1.
1. Decyzją Nr ......... /20…. Rektora Politechniki Opolskiej z dnia .............................................
20…r., Doktorantowi przyznane zostało zwiększenie stypendium doktoranckiego w wysokości
.................... zł (słownie: ............................................................ złotych), w okresie
.................................................., z zastrzeżeniem iż jego wypłata nastąpi pod warunkiem otrzymania
przez Politechnikę Opolską środków na finansowanie zwiększenia stypendiów doktoranckich ze
środków budżetu państwa będących w dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ciągu
roku budżetowego.
2. Doktorant oświadcza, iż znane mu są: przepis art. 200a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, przepisy rozporządzenia w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich,
a także postanowienia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa oraz zobowiązuje się
do ich bezwzględnego przestrzegania.
§ 2.
Zwiększenie stypendium doktoranckiego wypłacane jest miesięcznie z góry do dnia ...............
każdego
miesiąca
na
rachunek
bankowy
Doktoranta
w
Banku
................................................................................ Nr ..........................................................................

§ 3.
Wykonywanie pracy zarobkowej nie może kolidować z realizacją programu studiów doktoranckich,
prowadzeniem badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych.
§ 4.
Wypłata zwiększenia stypendium doktoranckiego zostaje wstrzymana w przypadku:
1) prawomocnego skreślenia Doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich;
2) uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu Doktoranta karą dyscyplinarną do czasu zatarcia
kary dyscyplinarnej;
3) nieotrzymania środków na finansowanie zwiększenia stypendiów doktoranckich z budżetu
państwa.
§ 5.
Umowa rozwiązuje się z upływem okresu na jaki zwiększenie stypendium doktoranckiego zostało
przyznane, o którym mowa w § 1, oraz w przypadku określonym w § 4 pkt 1.
§ 6.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Doktorant.

Uczelnia:

Doktorant:

