 
3. sz. melléklet: Doktorandusz oktatási szerződés
 
OKTATÁSI SZERZŐDÉS
 
 
amely létrejött – a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) 46. § (5) bekezdés e) pontját és a (10) bekezdését, valamint 48. § (4) bekezdését figyelembe véve 
egyrészről a Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.), másrészről
		……………………………………. (név)
			……………………………………. (lakcím)
			……………………………………. (adószám)
			……………………………………. (TAJ szám)
 
 a Magyar Képzőművészeti Egyetem szervezett doktori képzésében résztvevő doktorandusz hallgatója között.
 
1. Jelen szerződés 200… / 200… tanév, őszi / tavaszi tanulmányi félévére vonatkozik.
A doktorandusz hallgatói jogviszonyának kezdete: 200…(év), ………… (hónap), …. (nap).
1  2  3  4  (a doktorandusz hallgató tanulmányi félévének megjelölése)

2. A doktorandusz vállalja, hogy jelen szerződés keretében oktatói feladatokat lát el.
 
3. A doktorandusz oktatási tevékenységének a leírása:
a) A doktorandusz hallgató az oktatási tevékenységet – az érintett tanszékvezetőkkel egyetértésben - a Magyar Képzőművészeti Egyetemen az alább megnevezett szervezeti egység(ek)ben folytatja: …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
b) Az oktatási tevékenység meghatározása: ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. A doktorandusz oktatási tevékenységének időtartama (kezdő és befejező napja): 
………………………………………………………………………………………………
A doktorandusz havi munkaideje: ……. óra, melynek beosztását a munkáltató ill. közvetlen munkahelyi vezetője határozza meg.
 
5. A munkavállaló hallgatói munkadíja (személyi alapbére): ……………………… Ft/hó
6. A munkavállaló hallgató munkahelye: …………………………………………………….

7. A doktrandusz hallgató felett a munkáltatói jogkört, az oktatói tevékenysége irányítására, ellenőrzésére és igazolására felkért tanszékvezető gyakorolja:
………………………….., vállalja, hogy szakmailag irányítja a doktorandusz hallgató oktatási tevékenységét és a szerződésben meghatározott feladat teljesítését félévenként igazolja a hallgató és a tanulmányi Hivatal felé (ld. 1. sz. melléklet).
 
8. A doktorandusz köteles oktatómunkáját a 5.a) pontban megjelölt tanszék vezetőjének irányításával végezni. A tanszékvezető a doktorandusz hallgató oktatómunkájának közvetlen segítésébe a tanszék más oktatóját is bevonhatja. 
 
9. A doktorandusz köteles oktatási munkanaplót vezetni.
 
10. A felek megállapodnak abban, hogy a doktorandusz által végzett oktatói tevékenységet tanulmányi félévenként felülvizsgálják és értékelik. A tanszékvezető írásbeli javaslata kell jelen szerződés következő félévre történő meghosszabbításához (ld. 1. sz. melléklet).
 
11. A munkavállaló hallgató munkaviszonyának fennállása alatt köteles a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni és egyébként olyan magatartást tanúsítani, mellyel a munkáltató – képzőintézmény jogos gazdasági érdekeit nem sérti, jó hírnevét megőrizni.

12. A munkaszerződés a törvényben írt okok mellett megszűnik akkor is, ha a munkavállaló hallgató hallgatói (doktorandusz) jogviszonya megszűnik.

13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve és egyéb a munkaviszonyra vonatkozó szabályok rendelkezései az irányadóak.





Budapest, 200… (év), ……………. (hónap), ……. (nap).
 
 
 
 
……………………………….				……………………………….
  Magyar Képzőművészeti Egyetem				           doktorandusz hallgató
(rektor)	(gazdasági főigazgató)
 
 
 
 
 
				……………………………….
					Tanszékvezető
 
 
 
Készül 3 eredeti példányban.
Másolatot kap: Doktori Iskola irattár
 

 
sz. melléklet: 
 
 
 
 
Félévi teljesítésigazolás
oktatói feladatok ellátásáról


Doktorandusz neve:  
Oktatási időszak:                  év őszi/tavaszi szemeszter
Tanszék:
Tantárgy:
Megtartott órák száma: heti ….
 
Kelt: 200…………………
 
 
 
 
……………………………….
tanszékvezető
 
 
 
Javaslom / nem javaslom az oktatási szerződés meghosszabbítását.
 
 
 
Kelt: 200…………………
 
 
 
 
……………………………….
tanszékvezető
 


ADATLAP

a doktorandusz-szerződéssel foglalkoztatott munkavállalóról




Név:	…………………………………………………………………………………………

Születési név:	…………………………………………………………………………………

Anyja neve:	…………………………………………………………………………………

Születési helye, ideje:	………………………………………………………………….………

Lakcím:  ……………………………………………………………………………….……....
(külföldi állampolgár esetén tartózkodási hely)

Állampolgárság:   ………………………………..

Adóazonosító jel:  ……………………………….

TAJ szám:   ……………………………………...


Pénzintézet neve:   ………………………………………………………………………...…….

A hallgató munkavállaló számlaszáma:  ………………………………………………………..

Alulírott és fent nevezett kijelentem, hogy az Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának első doktori képzésben résztvevő hallgató vagyok.


Budapest, 200. 



………………………………………………
munkavállaló-hallgató, doktorandusz
aláírása





Hiányosan, vagy pontatlanul kitöltött adatlap nélkül a hallgatói munkadíj nem számfejthető! 


MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM    
                                                                                             Tanulmányi Osztálya
 









                                                         IGAZOLÁS




                                     hallgatói munkadíj kifizetéséhez





















Alulírott igazolom, hogy …………………………………………….. nevű hallgató

adóazonosító száma:…………………………………………



hallgatói azonosító száma: ………………………………….












 
Nevezett  a felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt felsőoktatási intézményben 


első doktori képzésben résztvevő hallgató.



Ezen igazolást a hallgatói munkadíj Szj.tv.-ben meghatározott hallgatói munkadíj 


megállapításához adtam ki 200……….-tól 200………….-ig tartó szerződéshez.



















 
Nevezett hallgató a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi. CXVII.tv. 3.§ 62. 


pontjában meghatározott kritériumainak nem felel meg, mivel:……………………..

………………………………………………………………………………….


















Budapest, 200…. …………………………

























P.h.



















……………………………….






             név, aláírás






