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Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych
oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich”
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Projektodawca:

Politechnika Wrocławska

Okres realizacji:

od 1.10.2010 do 30.09.2015

Załącznik nr 6.I

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w Zakresie Bioinżynierii
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej

UMOWA STYPENDIALNA Nr ……..

W dniu …………… we Wrocławiu pomiędzy Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu,
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, reprezentowaną przez:
Dr hab. Jerzego Machnacza, prof. nadzw. PWr. – Koordynatora Projektu: Młoda kadra 2015 plus.
Wzbogacenie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych
przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich
a ……………………………………………………………………….………………………..………
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zamieszkałym/ą w ……...…………………………………………………………………………..…
PESEL: …………………………………
doktorantem pierwszego roku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie bioinzynierii
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, zwanym dalej Uczestnikiem Projektu, na
podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej nr ………… z dnia …………..…….….. w sprawie
przyznania pomocy finansowej udzielanej w Projekcie w formie naukowego stypendium
motywacyjnego, zostaje zawarta niniejsza umowa stypendialna.
§ 1.
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1) Projekcie – oznacza to projekt „Młoda kadra 2015 plus. Wzbogacenie oferty dydaktycznej
Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz
wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich”, którego realizacja jest
finansowana ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(85 % środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% z Budżetu Państwa)
2) Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich – oznacza to Interdyscyplinarne Studia
Doktoranckie w zakresie bioinzynierii na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Wrocławskiej, prowadzone w latach 2011 – 2015;
3) Regulaminie – oznacza to Regulamin interdyscyplinarnych studiów doktoranckich;
4) Stypendium naukowym motywacyjnym – należy przez to rozumieć środki finansowe
otrzymywane przez Uczestnika Projektu jako pomoc udzielana w ramach projektu
finansowanego z udziałem środków europejskich.
5) Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć Doktoranta – uczestnika
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, któremu zostało przyznane stypendium w
ramach Projektu;
§ 2.
1. Przedmiotem umowy stypendialnej jest przyznanie pomocy finansowej w formie stypendium
naukowego motywacyjnego Doktorantowi w okresie odbywania Interdyscyplinarnych Studiów
Doktoranckich.
2. Stypendium zostaje przyznane na okres 12 miesięcy pierwszego roku odbywanych
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, tj. od 1 października 2011 r. do 30 września
2012 r.
3. Stypendium zostanie przedłużone na kolejne lata, pod warunkiem wypełniania przez doktoranta
postanowień Regulaminu oraz Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej,
a w szczególności kontynuacji nauki – uzyskania zaliczenia kolejnych lat interdyscyplinarnych
studiów doktoranckich, oraz wszczęcia przewodu doktorskiego w terminie określonym w
Regulaminie.
4. Wysokość stypendium wynosi 2400 zł miesięcznie. Przyznana kwota stypendium jest
przekazywana na rachunek bankowy Uczestnika Projektu nr …………………………………..,
na początku każdego miesiąca. Na podstawie Art. 21 ust.1 p.137 Ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych przyznane stypendium jako pomoc udzielona w ramach programu
finansowanego z udziałem środków europejskich, jest wolne od podatku.
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§ 3.
Uczestnik Projektu zobowiązuje się wypełniać postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
1) odbyć Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w prowadzone w latach 2011 – 2015 zgodnie z
programem studiów przyjętym przez Radę Wydziału Mechanicznego, w tym zrealizować:
i. trzy nowe interdyscyplinarne wykłady kierunkowe;
ii. co najmniej jeden e-learningowy kurs ogólnouczelniany z przedmiotów humanistycznomenadżerskich;
iii. 60 godzin seminarium interdyscyplinarnego w semestrach od IV do VII,
2) w terminie do czterech tygodni od rozpoczęcie danego semestru studiów składać w Biurze
Projektu, wymagane zgodnie z § 5. Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice
Wrocławskiej i zatwierdzane przez Kierownika Studiów Doktoranckich, następujące dokumenty:
i. Indywidualny ramowy program studiów - część I (w I semestrze studiów);
ii. Indywidualny ramowy program studiów - część II (składany w V semestrze studiów);
iii. Indywidualny semestralny program zajęć (w każdym semestrze studiów);
iv. Sprawozdanie semestralne zawierające rozstrzygnięcie o zaliczeniu semestru (w każdym
następnym semestrze studiów);
oraz
v. Decyzje Kierownika Studiów Doktoranckich w sprawie zaliczenia kolejnych lat
interdyscyplinarnych studiów doktoranckich (po każdym roku studiów).
3) odbywać praktyki zawodowe – w formie zajęć dydaktycznych prowadzonych samodzielnie przez
doktoranta lub na zasadzie uczestniczenia w ich prowadzeniu – po 90 godzin w każdym roku
akademickim,
4) rozpocząć realizację interdyscyplinarnego przewodu doktorskiego wraz z rozpoczęciem
Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich,
5) złożyć w Biurze Projektu w terminie jednego miesiąca od ukończenia interdyscyplinarnych
studiów doktoranckich kopię zaświadczenia o ukończeniu tych studiów wystawionego w trybie
§ 3. ust. 6. Regulaminu,
6) dostarczać do Biura Projektu wyciągi z protokołów rady przeprowadzającej jego przewód
doktorski, zawierające uchwały w przedmiocie czynności przewodu doktorskiego.
§ 4.
Uczestnik Projektu zobowiązuje się dochować staranności działania w celu wypełnienia następujących
postanowień Regulaminu:
1) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora do dnia 31 stycznia 2013 r.,
2) powołania drugiego promotora do dnia 30 września 2013 r.
§ 5.
Strony umowy ustalają, co następuje:
1. Okres pobierania przyznanego stypendium na podstawie niniejszej umowy wynosi 12 miesięcy.
2. Przedłużenie okresu pobierania stypendium na kolejne lata odbywanych Interdyscyplinarnych
Studiów Doktoranckich wymaga każdorazowo aneksu do niniejszej umowy.
3. Uczestnik Projektu w chwili przystąpienia do Projektu posiada status osoby nieaktywnej
zawodowo – kształcącej się.
4. Stypendium jest wypłacane na następujących warunkach:
1) stypendium może zostać wstrzymane, gdy Uczestnik Projektu nie wypełnia terminowo
warunków określonych w § 3. Umowy,
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2) wznowienie wypłat stypendium powinno nastąpić z jednoczesną wypłatą stypendium
wstrzymanego od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło usunięcie
przyczyn wstrzymania stypendium,
3) Uczestnik Projektu, który złoży interdyscyplinarną rozprawę doktorską, zachowuje prawo
do pobierania przyznanego na dany rok interdyscyplinarnych studiów doktoranckich
stypendium, nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym następuje nadanie stopnia
naukowego doktora.
5. Uczestnik Projektu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Biuro Projektu o zmianie danych
zawartych w umowie oraz o utracie statusu doktoranta.
6. Uczestnik Projektu jest obowiązany odpowiadać we wskazanych terminach na przekazywane
drogą elektroniczną lub w formie pisemnej przez Biuro Projektu informacje i dyspozycje
dotyczące udziału w Projekcie.
7. Uczestnik Projektu jest obowiązany przekazać do Biura Projektu wymagane dane do Podsystemu
Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL.
§ 6.
1. Utrata przez uczestnika projektu statusu doktoranta Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich
w myśl postanowień Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej lub
niezaliczenie roku studiów stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez Politechnikę
Wrocławską ze skutkiem natychmiastowym. Złożenie przez uczestnika projektu pisemnej
rezygnacji z udziału w projekcie lub rezygnacji ze studiów jest równoznaczne z rozwiązaniem
przez niego umowy stypendialnej ze skutkiem natychmiastowym.
2. Umowa stypendialna wygasa z dniem rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu zawartej
31 stycznia 2011 r. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Politechniką
Wrocławską. Uczestnik Projektu nie może z tego tytułu dochodzić odszkodowania.
§ 7.
Uczestnik Projektu oświadcza, że:
1) Zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,
2) nie korzystał i nie korzysta pomocy finansowej udzielonej na realizację przez doktoranta
studiów doktoranckich, w formie stypendium lub innej, w ramach różnych projektów
dofinansowanych w ramach PO KL lub innych programów operacyjnych finansowanych z
funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności,
§ 8.
Postanowienia ogólne:
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikłe w toku realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwe sądy cywilne.
§ 9.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Uczestnik Projektu, a drugi Politechnika Wrocławska.
2. Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają aneksu pod rygorem nieważności.
Politechnika Wrocławska

Uczestnik Projektu

…………………………..

……………………….

(Koordynator Projektu)

(data podpis)

