ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДОКТОРАНТУРА СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ


Днес, .............................. г. в гр. Пловдив между Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, представляван от ............................................................ – ректор, и ............................................. - главен счетоводител на ПУ, от една страна, и от друга
............................................................................................................................................ (име, презиме и фамилия на докторанта по лична карта)
живущ(а) в гр./с .............................................. област ................................................., ж. к., ул. N ......................................................................................................................., притежаващ(а) л.к. № ………………… изд. от …………… на……………………г., ЕГН ………………………		

наричан за краткост "Докторант", се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. Провеждане на обучение в самостоятелна форма на докторантура (обучение в редовна / задочна форма на платено обучение в докторантура, на основание чл. 21, ал. 5 ЗВО) за придобиване на образователната и научна степен „доктор", на основание Решение на ФС ………………………….. на Факултет …………………………………………. по акредитирана докторска програма ……………………….………….. за периода от .................. до ..................
към катедра …………………………………………………. срещу индивидуално заплащане на образователната услуга.

Чл.2. При удължаване и/или прекъсване срока на докторантурата, крайният срок на обучение, посочен в чл.1 се удължава с период, съответстващ на срока на удължаването и/или прекъсването.

Чл.З. Настоящият договор се отнася само за периода на обучение в докторантура и не включва процедурите и таксите свързани с публичната защита на дисертационния труд.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА:

Чл.4. Докторантът се задължава:
1. да заплати такса за първата година на обучение в размер на …………………… в едномесечен срок от решението на Факултетния съвет за записване на докторанта.
2. да спазва изискванията на Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България и правилника за неговото приложение, както и Правилника за развитието на академичния състав на Пловдивския университет и другите вътрешни актове на Университета.
3. Съвместно с научния ръководител да изготви индивидуален
учебен план за работа, по единна за ПУ форма.

Чл. 5. Докторантът се ползва с правата, регламентирани в нормативните документи, касаещи докторантурата.

Чл. 6. ПУ се задължава да организира обучението в докторантура и осигури квалифицирано научно ръководство съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

ДРУГИ УСЛОВИЯ:

Чл. 7. (1) Таксата за всяка следваща година от обучението в докторантура се внася от докторанта еднократно в срок до 1 месец след изтичането на предходната учебна година.
(2) При удължаване на срока за обучение в докторантура, докторантът заплаща такса в размер пропорционален на срока на удължението, в срок до 1 месец след издаването на заповедта за удължаване на срока.
(З) При прекъсване на срока за обучение в докторантура, докторантът заплаща такса за следващата година еднократно в срок до 1 месец след изтичането на предходната учебна година или срока на прекъсването.

Чл. 8. (1) При незаплащане на предвидените такси в определения срок, докторантът се отписва без право на защита на дисертация.
(2) При незаплащане на предвидените такси в определения срок поради уважителни причини, с разрешение на заместник-ректора по учебната работа се допуска заплащане като се налага наказателна лихва в размер на 0,5% върху дължимата такса за всеки просрочен ден.

Чл. 9. Размерът на таксите визирани в настоящият договор са в съответствие с Тарифата за таксите и възнагражденията към Правилника за развитието на академичния състав на Пловдивския университет.

Чл. 10. Внесени суми по сметката на ПУ не се връщат.

Чл. 11. Договорът и обучението в докторантура се прекратяват в следните случаи:
	При приключване срока на обучение.

При отписване на докторанта без право на защита въз основа на заповед преди приключването на срока на обучение, съгласно ПРАСПУ;
При отписване на докторанта с право на защита въз основа на заповед преди приключването на срока на обучение след взето решение от обучаващата катедра за откриване на процедура за публична защита.
При неспазване на изискванията на чл.4, чл.7 и чл.8 от настоящия договор.
Системно неизпълнение на задълженията и ангажиментите, регламентирани в нормативните документи касаещи докторантурата.
При предоставяне на неверни данни, въз основа на които е приет докторантът.
При осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от общ характер.

Чл.12. Във връзка с инфлационния процес в Република България, ПУ има право да актуализира определената такса за обучение в докторантура.

Чл.13. ПУ не поема задължение за осигуряване на общежитие, стипендии, обезщетение за раждане и отглеждане на малки деца, месечни добавки за деца и социални осигуровки.

Чл.14. При неуредени в настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България и правилниците на ПУ.


Настоящият договор се състави в 4 еднообразни екземпляра, по един за всяка от двете страни, един за финансово-счетоводен отдел и един за университетското деловодство.

Сумите се внасят в УниКредит Булбанк 
Банкова сметка в лева:
BIC код: UNCR BGSF
IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Пловдив

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

1. ……………………………………..…………
(Докторант …………………………………….)

2. ………………………………………………..
(Ректор на ПУ …………………………...……)

3. ………………………………………………
(Главен счетоводител на ПУ ……….………….)

