УГОДА
Про підготовку докторанта денної форми навчання за рахунок державного замовлення
№______________________________

від «______»___________________20

р.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Міністерства
освіти і науки в особі ректора, професора Сокола Є.І., о одного боку, та докторанта_______
_____________________________________________________________________________________
наукова спеціальність _________________________________________________________________
з другого боку, уклали угоду про таке:
1.Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
зобов’язується забезпечити:
1.1.Якісну наукову підготовку докторанта згідно з програмою та індивідуальним планом.
1.2.Наукове консультування.
1.3.Виплату відповідно до законодавства державної стипендії.
1.4.Місцем у гуртожитку на період навчання в докторантурі за рахунок коштів докторанта. У разі
розірвання угоди право проживання в гуртожитку припиняється.
1.5.Після закінчення навчання в докторантурі за умови виконання індивідуального плану місцем
працевлаштування згідно з державним замовленням та цією угодою.
_____________________________________________________________________________________
2.Докторант зобов’язується:
2.1.Дотримуватися всіх умов Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів.
Згідно із законодавством України відшкодувати вартість навчання в разі відрахування за грубе
порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також
за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.
2.2.Виконати індивідуальний план роботи. До «______»___________________20 р. представити
дисертацію до захисту до Спецради.
2.3.Щорічно звітувати про хід написання дисертації та індивідуального плану на засідання Вченої
ради університету.
2.4.Своєчасно подавати відділу аспірантури індивідуальний план роботи, результати атестації та
інші необхідні документи (зміни сімейного стану, прізвище, адреси та ін..)
2.5.Відпрацювати не менше трьох років у
_________________________________________________ вищому навчальному закладі, науковій
установі, які направляли докторанта на навчання за рахунок державного замовлення.

3. Інші умови:
3.1. Зміни і доповнення до цієї угоди вносяться шляхом підписання додаткових угод.
3.2.Дія угоди припиняється за згодою сторін (оформляється протоколом).
3.3.Усі спори, що виникають між сторонами, вирішуються в судовому порядку.
Угода набирає чинності з моменту підписання і діє до «____»_______________________20

р.

Угоду складено у двох примірниках, які зберігаються у кожній сторони і мають однакову
юридичну силу.

Адреси сторін:
Національний технічний університет

Докторант____________________________

«Харківський політехнічний інститут»

______________________________________

61002, м.Харків

______________________________________

вул.Кирпичова, 2

______________________________________

М.П
Ректор___________________________________
Головний бухгалтер___________________________
«____»___________________________20 р.

Докторант_____________________________

