Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski
pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców”

____________________________________________________________________________________________________________________

UMOWA STYPENDIALNA
ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ PROJEKTU BADAWCZEGO
NR WNIOSKU ……………
finansowanego w formie stypendium
w ramach projektu

pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”,
Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”
Umowa zawarta w dniu ……………………..…….. w Opolu pomiędzy Uniwersytetem Opolskim z siedzibą
w Opolu, pl. Kopernika 11a, reprezentowanym przez:
1)
2)
(zwanym dalej jako: Uczelnia, UO)
a:
(imię i nazwisko)
zam.
(adres zamieszkania)
……../……………
(PESEL/NIP)
(zwanym dalej: Stypendystą Projektu, Stypendystą)
§1
Umowa zostaje zawarta w związku z podjętą przez Rektora UO decyzją o przyznaniu Stypendyście
stypendium na badania związane z realizacją Projektu pn. „Uniwersytecki Program Stypendialny 20082010 szansą dla młodych naukowców” finansowanego w całości ze środków finansowych Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§2
1. Przedmiotem umowy stypendialnej jest przyznanie przez UO na rzecz Stypendysty stypendium
związanego z realizacją Projektu Badawczego pt. (cel badawczy) „……..”, zwanego dalej „Projektem
Badawczym” zgodnie ze złożonym przez Stypendystę wnioskiem o jego przyznanie. Stypendium to
jest formą zachęty do intensywnej pracy badawczej związanej z realizacją przez Stypendystę
opisanego wyżej Projektu Badawczego.
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2. Stypendium, o którym mowa w ustępie 1, przyznaje się zgodnie z Regulaminem przyznawania
stypendium dla najlepszych słuchaczy studiów doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego w ramach
realizacji Projektu, o którym mowa w §1. Regulamin ten stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3. Stypendysta, w ramach realizacji niniejszej umowy, zobowiązuje się wykonać i przekazać UO
opracowanie pisemne z przeprowadzonych badań w ramach Projektu Badawczego (celu
badawczego), o którym mowa w ustępie 1, w postaci sprawozdań, o których mowa w § 3 ustęp 3
niniejszej Umowy.
4. Tematyka projektu badawczego jest bezpośrednio związana z przygotowywaną rozprawą doktorską
pt.: „…….”, której promotorem jest …………………..
§3
Strony Umowy postanawiają, że stypendium wypłacane będzie na następujących zasadach:
1. Okres otrzymywania stypendium: …….. miesiące.
2. Termin rozpoczęcia otrzymywania stypendium: …………… r.
termin zakończenia otrzymywania stypendium: ……………. r.
3. Stypendysta przedstawia Komisji Stypendialnej Projektu (dalej jako Komisja) sprawozdania
z wykonania Projektu Badawczego, w następujących terminach:
1) Pierwsze sprawozdanie – termin złożenia: …………..;
2) Sprawozdania kwartalne – termin złożenia: do 3 dnia miesiąca następującego po kwartale;
3) Sprawozdania roczne – termin złożenia: za rok 2008 – do 15.01.2009 r., za rok 2009 – do
15.01.2010;
4) Sprawozdanie Końcowe i seminarium podsumowujące Projekt Badawczy – termin złożenia: nie
później niż 14 dni po terminie zakończenia Projektu.
4. Po zapoznaniu się z przedłożonymi sprawozdaniami Komisja Stypendialna Projektu dokonuje oceny
stopnia realizacji Projektu Badawczego. W przypadku negatywnej oceny Stypendyście Projektu
zapewnia się możliwość złożenia dodatkowych informacji i wyjaśnień.
5. Przyznane stypendium wypłacane jest na następujących warunkach:
1) Decyzje o wypłatach stypendium i jego wysokości w kolejnych trzymiesięcznych okresach realizacji
Projektu Badawczego podejmuje Komisja na podstawie oceny stopnia realizacji Projektu.
2) Stypendysta, który złoży rozprawę doktorską, zachowuje prawo do stypendium na warunkach
niniejszej umowy jedynie do końca miesiąca, w którym zostanie nadany mu stopień doktora.
3) Komisja wstrzymuje wypłaty stypendium w przypadkach określonych w Regulaminie stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy oraz w przypadku nieprzedłożenia
przez Stypendystę
któregokolwiek ze sprawozdań, o których mowa w pkt. 3., lub w razie uzyskania przez Stypendystę
ze strony Komisji Stypendialnej Projektu negatywnej oceny stopnia realizacji Projektu Badawczego.
Stypendysta, któremu wstrzymano wypłaty stypendium, ma obowiązek złożenia stosownych
wyjaśnień i określenia się co do dalszej realizacji Projektu Badawczego. Powrót do realizacji
Projektu wymaga uzgodnień pisemnych. Po poczynieniu takich uzgodnień wypłata stypendium
może być wznowiona. O wznowieniu wypłat stypendium decyduje Rektor UO.
6. Stypendium wypłacane będzie w okresach miesięcznych do 20 dnia miesiąca, na który zostało
przyznane, na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę w niniejszej umowie (z zastrzeżeniem
ustępu 9):
Właściciel rachunku bankowego: ………………………….…………….……………………………………………………..…
Nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………….…….……….………………………...
Prowadzony w banku: ……………………………………….…………………..………………………………………………..…
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7. Wartość kwoty stypendium jaka zostanie wypłacona zgodnie z warunkami niniejszej Umowy podczas
realizacji Projektu, o którym mowa w § 1 w okresie od czerwca 2008 r. do czerwca 2010 r. wynosi ……..
zł (słownie: ……… złotych) miesięcznie, co łącznie daje kwotę …………. zł (słownie: ………….. złotych).
8. Stypendysta Projektu nie może żądać waloryzacji lub podwyższenia przyznanej kwoty, w tym także
z tytułu podjęcia dodatkowych prac nie przewidzianych w Projekcie Badawczym.
9. Stypendia przekazywane są na konto Stypendysty pod warunkiem spełnienia warunków określonych
w niniejszej umowie, warunków określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej
umowy oraz otrzymania przez UO środków na finansowanie tego stypendium od Instytucji
Pośredniczącej.
10. W przypadku nieotrzymania przez UO środków na wypłatę stypendiów od Instytucji Pośredniczącej
Uczelnia wstrzymuje ich wypłaty. Zaległe stypendia wypłaca się po otrzymaniu środków na ich
finansowanie od Instytucji Pośredniczącej. Uchybienie terminowi wypłaty stypendium, z powodów
określonych w zdaniu pierwszym, nie daje Stypendyście prawa dochodzenia z tego tytułu odsetek.
11. Formularze sprawozdań oraz Ankieta Stypendysty będą dostępne u Kierownika Projektu i zostaną
udostępnione stypendystom niezwłocznie po podpisaniu Umowy.
§5
Postanowienia ogólne:
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe
miejscowo dla Uniwersytetu Opolskiego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem ich nieważności.
§6
Niniejsza umowa wiąże strony od dnia jej podpisania przez obie strony.
§7
Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Uniwersytet
Opolski, jeden Promotor rozprawy doktorskiej (opiekun naukowy) i jeden Stypendysta.
…………………...

…………………………………..…..……….………

………………………..………

(podpis Kwestora)

(podpis Prorektora ds. kształcenia i studentów)

(podpis Stypendysty Projektu)
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