Umowa w sprawie realizacji projektu badawczego
finansowanego z dotacji na badania naukowe lub prace rozwojowe
oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców
oraz uczestników studiów doktoranckich
zawarta w Częstochowie, w dniu ………20…… r., zwana dalej „umową”, pomiędzy:
Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział ………………………………………,
z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Waszyngtona 4/8,
zwana dalej Akademią, reprezentowaną przez:
……………………………………….., Dziekana Wydziału …………………………………………,
a …………………………………………, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych
przez Wydział …………………………………………., na kierunku ……………………………,
zamieszkałą/ym na stałe w …………………………, ul……………………………………………,
podającym adres do korespondencji ………………………………………………………………..,
PESEL ………………., zwaną/ym dalej „Doktorantem”.
§1
Przedmiotem umowy jest realizacja przez Doktoranta projektu badawczego pt.: ……………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….…….
finansowanego ze środków na działalność statutową.
§2
W wyniku postępowania konkursowego, zgodnie z decyzją Dziekana Wydziału
……………………………………. z dnia …………………... r., Doktorant otrzymuje środki finansowe w wysokości ………………….… zł (słownie zł………………………..…………….….)
brutto na realizację projektu badawczego wskazanego w § 1 umowy, ujętego w planie finansowym Wydziału ………………………………. w roku …………..
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§3
Doktorant oświadcza, iż zapoznał się z Zarządzeniem wewnętrznym Nr R-0161/17/2016
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zwane dalej
„zarządzeniem”, przyjmuje warunki w nim określone i zobowiązuje się do przestrzegania
zasad w nim zawartych. Doktorant zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego na terenie Akademii, w szczególności dotyczących zasad realizacji i rozliczania projektów.
Doktorant zobowiązuje się zrealizować projekt badawczy zgodnie z harmonogramem
i kosztorysem stanowiącymi załącznik do wniosku o finansowanie projektu badawczego
ze środków na działalność statutową i doprowadzić do wykonania wszystkich prac objętych tematem.
Doktorant zobowiązany jest do informowania opiekuna naukowego o postępie realizacji
projektu badawczego.
Doktorant ma obowiązek wydatkować środki zgodnie z kosztorysem, przepisami ustawy
prawo zamówień publicznych, procedurami obowiązującymi w Akademii oraz przepisami
prawa powszechnie obowiązującego.
§4
Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na dzień 31 grudnia …………. r.
Środki niewykorzystane w czasie realizacji projektu Doktorant przekazuje do dyspozycji
Dziekana.

§5
1. Doktorant traci prawo do realizacji projektu naukowego w przypadku:
1) rezygnacji ze studiów doktoranckich,
2) ostatecznej decyzji w sprawie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,
3) ukończenia przez Doktoranta studiów w terminie krótszym niż określony w programie
studiów doktoranckich.
2. Doktorant traci prawo do realizacji projektu naukowego również w przypadku:
1) niewypełnienia podjętych zobowiązań, w tym obowiązków sprawozdawczych,
2) wydatkowania środków niezgodnie z kosztorysem, przepisami Prawa o zamówieniach publicznych lub procedurami obowiązującymi w Akademii,
3) naruszenia zasady rzetelności naukowej, przez którą rozumie się w szczególności
naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Doktorant ma obowiązek
zwrócić w całości otrzymane środki.
4. Środki wydatkowane niezgodnie z kosztorysem, przepisami Prawa o zamówieniach publicznych lub procedurami obowiązującymi w Akademii podlegają zwrotowi na rachunek
bankowy Akademii.
§6
Kierownik Zakładu/Katedry, w którym/ej jest realizowany projekt udostępnia w miarę potrzeby składniki mienia Zakładu/Katedry niezbędne do realizacji projektu i pełni dla potrzeb projektu badawczego funkcję akceptacyjną w procedurach związanych z wydatkowaniem środków, w tym w zintegrowanym systemie informatycznym.
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§7
Prawo do wszystkich powstałych w wyniku realizacji projektu badawczego wskazanego
w § 1 niniejszej umowy dóbr niematerialnych, podlegających ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie Prawo własności przemysłowej, nabywa
z chwilą ich powstania Akademia.
Niezależnie od postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu, na mocy niniejszej umowy
Doktorant przenosi nieodpłatnie na Akademię całość autorskich praw majątkowych
i praw pokrewnych do wszelkich dzieł powstałych w związku z realizacją projektu badawczego wskazanego w § 1 niniejszej umowy, łącznie z wyłącznym prawem do udzielenia zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego
w czasie korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy w kraju i zagranicą.
Akademia nabywa prawo do korzystania z dzieła będącego rezultatem realizacji projektu
badawczego wskazanego w § 1 niniejszej umowy na następujących polach eksploatacji
wskazanych poniżej:
a) utrwalania dzieła na wszystkich nośnikach,
b) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania utworu w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu
lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
c) nadawania za pośrednictwem sieci przewodowej i bezprzewodowej, w tym sieci Internet (Intranet) lub podobnej,
d) wykorzystania we wszystkich środkach masowego przekazu,
e) publicznego rozpowszechniania, w szczególności udostępniania w ten sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
f) wprowadzania do obrotu i dystrybucji oraz udostępniania innym instytucjom i podmiotom trzecim w ramach potrzeb Akademii,
g) tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu
lub jakiekolwiek inne zmiany),zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek oraz
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rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji
określonych w niniejszej umowie,
h) rozporządzania dziełem i jego opracowaniami oraz udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych
powyżej polach eksploatacji.
Nabyte autorskie prawa majątkowe są nieograniczone w czasie.
Z chwilą przyjęcia utworu przez Akademię Doktorant przenosi na Akademię prawo własności wszystkich egzemplarzy dzieła oraz nośnika na którym się znajduje..

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz zarządzeniem mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Spory nierozwiązane w sposób polubowny będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Akademii.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
……………………………
Doktorant

……………………………
Dziekan Wydziału
……………………………
Kwestor

