КОНТРАКТ _________________
м.Харків

р.

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна у подальшому «Унівеситет», в особі проректора з науково-педагогічної роботи
Азарєнкова М.О., що діє на підставі довіреності № 0102-028 від 18.10.2017 р., з одного боку, і
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, та по-батькові Замовника)
в подальшому «Замовник», з другого боку, керуючись Законом України «Про вищу освіту», уклали контракт про таке:
1. Предмет контракту
Університет відповідно до умов цього контракту здійснює навчання за
формою навчання
(денною, заочною)
з метою отримання 3-го (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор філософії
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, та по-батькові Замовника аспіранта)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(серія і номер паспорту здобувача, назва організації, що видала паспорт, дата видачі)
який (яка) є громадянином (кою) _______________________
факультету _________________________________________
за спеціальністю ____________________________________
за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії на умовах сплати Замовником витрат на навчання.
Об’єм навчального навантаження здобувача вищої освіти в кредитах ЄКТС 40 .
2. Вартість навчання та порядок розрахунків
2.1. Вартість навчання встановлюється відповідно до розрахунку обґрунтування витрат і складає
, в т.ч. за кожен навчальний рік складає:
2.1.1.
1 курс __________________________
2.1.2.
2 курс __________________________
2.1.3.
3 курс __________________________
2.1.4.
4 курс __________________________
2.2. Вартість навчання може бути змінена протягом усього періоду дії контракту, але не частіше одного разу на рік і не більш, як на офіційний
рівень інфляції за попередній календарний рік шляхом оприлюднення можливого підвищення на сайті Університету.
2.3. Плата за навчання може вноситися за весь строк навчання повністю, одноразово або частками (за навчальний рік, семестр,на вчальний місяць).
При цьому оплата здійснюється не пізніше 10 днів після початку відповідного періоду (навчального року, семестру, навчального місяця).
2.4. Термін оплати за навчання може бути подовжено лише за письмовою заявою здобувача (Замовника) та за згодою ректора Університету чи
уповноваженої особи.
2.5. Вартість навчання, зазначена у цьому контракті, не враховує оплату за проживання у гуртожитку, оплату додаткових освітні х послуг,
обслуговування в медичних закладах міста.
3. Обов’язки та права Університету
3.1. За умови подання особистої заяви та інших документів згідно з «Порядком підготовки здобувачів вищої осві ти ступеня доктора філософії у
вищих навчальних закладах (наукових установах)», на підставі рішення Приймальної комісії зарахувати до аспірантури Університету
_______________________________________________________ .
(прізвище, ім’я, та по-батькові Замовника)
3.2.Забезпечити якісну та поглиблену теоретичну і практичну підготовку за відповідним ступенем та освітньою програмою здобува чу згідно з
освітньо-науковою програмою, навчальним, індивідуальним та індивідуально-науковим планами наукової роботи.
3.3. Забезпечити наукове керівництво.
3.4. Забезпечити безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, а також належне обладнане місце для наукової роботи.
3.5. Надати можливість аспіранту користуватися засобами навчання (літературою, лабораторним обладнанням, технічними засобами тощо).
3.6. Переводити аспіранта на наступний курс за умови виконання навчального, індивідуального планів, а також своєчасній оплаті.
3.7. У період навчання аспірантів при необхідності та наявності відповідних довідок надавати відпустка (академічну: по вагітності та пологах; по
догляду за дитиною тривалістю, визначеною у медичній довідці, але не довше як до досягнення дитиною шестирічного віку). В усіх випадках
Університет не несе фінансових зобов’язань щодо компенсації цих відпусток.
3.8. Дія контракту тимчасово припиняється у разі надання одержувачу освітньої послуги академічної відпустки відповідно до законодавства на весь
строк такої відпустки, про що вносяться відповідні зміни до контракту.
3.9. Забезпечити збереження персональних даних аспіранта відповідно до діючого законодавства України.
3.10. Університет має право вимагати від аспіранта (Замовника) своєчасно вносити оплату за освітню послугу в розмірі та порядку, встановлених
цим контрактом.
3.11. У випадку несвоєчасної сплати за навчання без поважної причини Університет має право не допускати аспіранта до складання підсумкового
контролю з подальшим відрахуванням.
4. Обов’язки та права Замовника
4.1. Здійснювати оплату навчання в строки, в розмірі та порядку, що встановлені розділом 2 цього Контракту.
4.2.Обов’язок зі сплати вартості навчання наданих послуг вважається виконаним з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Університету.
Відповідальність за вибір фінансової установи несе Замовник.
5. Обов’язки та права аспіранта/докторанта
5.1. Виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України «Про вищу освіту».
5.2. Дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі (професії).
5.3. Здобути теоретичні уміння, навички та інші компетентності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести
власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити дисертацію.
5.4. Виконувати індивідуальний план наукової роботи та індивідуальний навчальний план, щорічно звітувати про хід виконання на засіданні
кафедри та на засіданні Вченої ради факультету.
5.5. Захистити у встановлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації у спеціалізованій Вченій раді.
5.6. Своєчасно подавати до відділу аспірантури та докторантури індивідуальний навчальний план та індивідуальний науковий план,
результати поточного та підсумкового контролю та інші необхідні документи (про зміни сімейного стану, прізвища, адреси тощо).
5.7. Дає згоду на надання персональних даних третім особам відповідно до діючого законодавства України.

6. Відповідальність сторін
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього контракту Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України та
цим контрактом.
6.2. У випадку, якщо у 10-ти денний термін після зарахування до університету не отримана плата за навчання аспірант відраховується без
попередження.
6.3. У випадку, якщо без поважних причин у 30-ти денний термін після строку, встановленого п.2.3. контракту, не отримана плата за навчання,
аспірант може бути відрахований з Університету без повернення коштів, витрачених на його навчання та без попереднього повідомлення.
6.4. У випадку несвоєчасної оплати за освітню послугу аспірант вносить пеню в розмірі, який не перевищує подвійної облікової ставки НБУ, яка
діє на момент сплати пені за кожний день прострочення.
6.5. У разі дострокового розірвання контракту з ініціативи Замовника, кошти, що були внесені Замовником як плата за надання освітньої послуги,
повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання контракту.
6.6. У разі дострокового розірвання контракту у зв’язку з порушенням Замовником договірних зобов’язань або невиконанням аспірантом
обов’язків, визначених Статтею 63 Закону України «Про вищу освіту», кошти, що були внесені Замовником, залишаються у навчального закладу та
використовуються для виконання його статутних завдань.
7. Припинення контракту
7.1. Дія контракту припиняється:
- за згодою сторін;
- при закінченні строку дії контракту;
- при переведенні аспіранта до іншого ВНЗ;
- якщо виконання стороною своїх зобов’язань, передбачених контрактом, є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які
змінили умови, встановлені контрактом щодо освітньої послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується вносити зміни до контракту;
- при відрахуванні аспіранта;
- за рішенням суду.
8. Загальні положення
8.1 Доповнення та зміни до цього контракту узгоджуються Сторонами і вносяться до контракту у письмовій формі.
8.2. Питання про поновлення аспірантів розглядається Університетом з урахуванням умов, які діятимуть на момент поновлення.
8.3. Суперечки між Сторонами розглядаються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
8.4. Контракт набуває чинності моменту підписання його Стронами та за умови здійснення оплати за навчання.
8.5. Строк дії контракту з «____» «________» ________ року до «_______» «________» ___________ року.
8.6. Контракт складено в 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу:
1 примірник - Замовнику, 2 примірника- Університету.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна:
Майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Одержувач: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Р/р31253258101533, МФО820172 в ДКСУ, код ЄДРПОУ 02071205
ЗАМОВНИК: _________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові Замовника)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(серія і номер паспорту Замовника, назва організації, що видала паспорт, дата видачі)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(адреса Замовника)
Ідентіфікаційний номер _____________________

УНІВЕРСИТЕТ
ПРОРЕКТОР______________М. О. АЗАРЄНКОВ
М.П.

Контактний телефон ___________________________

ЗАМОВНИК ______________

