УГОДА
про підготовку аспіранта за
рахунок державного замовлення

№

«___»___________ 20 р.

Інститут загальної
енергетики
Національної
академії
наук України в особі директора ________________________________________,
з одного боку, та аспірант ___________________________, який навчається в
аспірантурі
Інституту
за
денною
формою
зі
спеціальності
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», з другого боку,
уклали дану угоду про наступне:
1. Інститут загальної енергетики НАН України зобов’язується
забезпечити:
1.1. якісну освітню та наукову підготовку аспіранта згідно з освітньонауковою програмою та індивідуальним планом наукової роботи;
1.2. наукове керівництво та консультування аспіранта;
1.3. виплату, відповідно до законодавства, державної стипендії
(допомоги);
1.4. місцем у гуртожитку на період навчання в аспірантурі за рахунок
коштів аспіранта.
2. Аспірант зобов’язується:
2.1. дотримуватися всіх пунктів Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти
(наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 23.03.2016 №261;
2.2. оволодіти науковими знаннями, науково-організаційними та
практичними навичками згідно з обраною спеціальністю;
2.3. виконувати індивідуальний план наукової роботи та індивідуальний
навчальний план;
2.4. звітувати про хід виконання індивідуального плану наукової роботи
та написання дисертаційної роботи на наукових семінарах;
2.5. своєчасно
надавати
службі
науково-інформаційного
та документального забезпечення індивідуальний план наукової роботи,
виписки з протоколів наукових семінарів відділу, у якому виконується наукова
робота, та інші документи, необхідні для щорічної атестації аспірантів;
2.6. подати до спеціалізованої вченої ради дисертаційну роботу до
закінчення терміну навчання в аспірантурі.
3. Питання про працевлаштування та відпрацювання після завершення
навчання в аспірантурі Інституту загальної енергетики НАН України буде
розглядатися на четвертому році навчання комісією з працевлаштування та

оформлюється окремим протоколом.
4. Інші умови:
4.1. зміни та доповнення до цієї угоди вносяться шляхом підписання
додаткових угод;
4.2. дія угоди припиняється за згодою сторін;
4.3. усі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються в
судовому порядку.
5. Угода набирає чинності з моменту підписання і діє до
6. Угода укладається у двох примірниках, які зберігаються у кожної
сторони і мають однакову юридичну силу.
Адреси сторін :
Аспірант :
Інститут загальної енергетики
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вул. Антоновича, 172, м. Київ-150,
03150,
Паспорт
тел. 294-87-01
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