
 

  
 

 

Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z023/17 
Tytuł projektu: HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy Rozwoju 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 

Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 4 
 

 

UMOWA RAMOWA 

uczestnictwa w zadaniu 4. Ph.D.STUDENTS UP! –„Interdyscyplinarne studia 

doktoranckich z zakresu nauk farmaceutycznych i biomedycznych” na Wydziale 

Farmacji, realizowanego w ramach projektu HQMedEd - High Quality Medical Education 

– Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

nr ........ 

 

zawarta w Lublinie, w dniu ................................... pomiędzy:  

Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, reprezentowanym przez Ewę Abramek, zwanym 

dalej Organizatorem 

a  

Panią/Panem…………………………………………………………………………..………...,  

zamieszkałą/łym..........................................................................................................................., 

nr dowodu osobistego ........................................, PESEL ..................................zwaną/ym dalej 

Uczestnikiem/czką 

§ 1 

1. Umowa Uczestnictwa określa zasady udziału w zadaniu 4. Ph.D.STUDENTS UP! – 

„Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk farmaceutycznych  

i biomedycznych” na Wydziale Farmacji, realizowanego w ramach projektu HQMedEd - 

High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, nr POWR.03.05.00-00-Z023/17. 

2. Uczestnik/czka oświadcza, że:  

a) zapoznałem się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 4. 

Ph.D.STUDENTS UP! – „Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk 

farmaceutycznych i biomedycznych” na Wydziale Farmacji, realizowanego  

w ramach projektu HQMedEd - High Quality Medical Education – Zintegrowane 

Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  

b) zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

c) wyraża wolę uczestniczenia w Projekcie, 

d) spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające go do udziału w Projekcie, 

e) został/ła pouczony/na o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą. 

 

§ 2 

 

1. Uniwersytetu Medyczny w Lublinie jest odpowiedzialny za organizację poszczególnych 

rodzajów wsparcia zaplanowanych w ramach Projektu w Zadaniu 4. 

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

3. Uczestnik/czka jest zobowiązany do uczestnictwa w następujących formach wsparcia 

zaplanowanych w ramach Zadania 4: 



 

a) grupowe szkolenie w obszarze monitorowania badań przedklinicznych  

i klinicznych (25 godzin), 

b) wyjazdy na konferencje międzynarodowe - jednej w kraju i jednej zagranicznej,  

c) grupowe szkoły letnie prowadzone w języku angielskim w trzech cyklach – jeden 

cykl będzie trwał 6 dni - w tym 16 wykładów oraz konsultacje/indywidualne 

spotkania Uczestników/czek (30 h) z wybitnymi naukowcami, 

d) wykłady specjalistyczne prowadzone w języku angielskim przez wybitnych 

naukowców zagranicznych i krajowych, w tym 7 wykładów wygłoszonych przez 

naukowców krajowych i 8 wykładów wygłoszonych przez naukowców 

zagranicznych, 

e) system stypendialny dla doktorantów realizujących prace badawcze za granicą - 

wyjazd będzie trwał 3 miesiące i odbywać się będzie w jednostce naukowej, 

uczelni lub ośrodku badawczym. Wsparcie skierowane do 8 Uczestników/czek. 

4. Formy wsparcia, o których mowa w ustępie 3 pkt. a), c), d) będą odbywać się w Lublinie 

w oparciu o infrastrukturę, bazę dydaktyczną i kadrę Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie oraz specjalistów z zewnątrz.  

5. Wsparcie w postaci konferencji międzynarodowych w kraju będzie realizowane  

na podstawie odrębnej umowy uczestnictwa, na podstawie której Uniwersytet Medyczny  

w Lublinie pokryje koszt opłaty konferencyjnej, koszt podróży oraz pobytu (noclegu). 

6. Wsparcie w postaci konferencji międzynarodowych zagranicznych będzie realizowane  

na podstawie odrębnej umowy stypendialnej, na podstawie której Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie pokryje koszt opłaty konferencyjnej, koszt podróży oraz wypłaci Uczestnikowi 

stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania podczas pobytu za granicą. 

7. Wsparcie w postaci trzymiesięcznych stypendiów wyjazdowych zagranicznych, będzie 

realizowane na podstawie odrębnej umowy stypendialnej, na podstawie której Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie pokryje koszt podróży oraz wypłaci Uczestnikowi stypendium na 

pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania podczas pobytu za granicą. 

8. Prawa i obowiązki Uczestnika/czki określa szczegółowo Regulaminem rekrutacji  

i uczestnictwa w zadaniu 4. Ph.D.STUDENTS UP! – „Interdyscyplinarne studia 

doktoranckie z zakresu nauk farmaceutycznych i biomedycznych” na Wydziale Farmacji, 

realizowanego w ramach projektu HQMedEd - High Quality Medical Education – 

Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

9. Umowa ramowa jest zawierana na czas trwania Projektu jednak nie dłużej niż do dnia  

31 sierpnia 2022r. 

§ 3 

 

Do obowiązków Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach realizacji niniejszej 

umowy należy umożliwienie korzystania z sal i laboratoriów Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i dostosowanych do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry 

dydaktycznej, poinformowanie Uczestników/czek o finansowaniu Projektu ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowanie 

Projektu zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji kobiet i mężczyzn. 

 

§4 

 

1. Uczestnik/czka podpisując niniejszą umowę zobowiązuje się do:  

a) przestrzegania zasad Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 4. 

Ph.D.STUDENTS UP! – „Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk 

farmaceutycznych i biomedycznych” na Wydziale Farmacji, realizowanego  

w ramach projektu HQMedEd - High Quality Medical Education – Zintegrowane 

Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

b) udziału w zaplanowanych formach wsparcia w wyznaczonych terminach, godzinach 

i miejscach, 

c) pisemnego usprawiedliwienia każdej  nieobecności w zaplanowanych formach 

wsparcia,  



 

d) punktualności i rzetelnego przygotowywania się do zaplanowanych form wsparcia 

zgodnie z poleceniami osób prowadzących, 

e) zwrotu poniesionych kosztów przypadających na Uczestnika/czkę, jeśli 

Uczestnik/czak odstąpi od umowy, o ile koszty te zostaną uznane za 

niekwalifikowane przez Instytucję Pośredniczącą, 

f) wypełniania kwestionariuszy, testów oraz ankiet ewaluacyjnych w celu 

przygotowania raportu z walidacji uzyskanych przez Uczestników/czek, 

g) uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu,  

a w szczególności do podpisywania list obecności, oraz innych dokumentów 

wskazanych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie a związanych z realizacją 

Projektu, 

h) niezwłocznego rozliczenia wszelkiej dokumentacji związanej z wyjazdami, 

i) niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych, w tym adresu 

zameldowania, numeru telefonu, adresu e-mail, 

j) udostępnienia i przekazania Uniwersytetowi Medycznemu w Lublinie, w terminie  

4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie danych dotyczących swojego statusu 

na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 

uzyskaniu kwalifikacji lub nabycia kompetencji, 

k) udostepnienia w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie danych 

dotyczących swojego statusu na rynku pracy, 

l) udostępnienia w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie danych 

dotyczących swojego statusu na rynku pracy oraz informacji na temat 

kontynuowania kształcenia. 

m) przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, z zakresu ochrony informacji i danych 

osobowych, Regulaminu pracowni, laboratoriów i/lub sal, które przewidziane są jako 

miejsce odbywania się wszystkich działań projektowych. 

2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie ma prawo wykreślenia Uczestnika/czkę z listy 

Uczestników w projekcie w przypadku gdy Uczestnik/czka naruszy postanowienia 

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 4. Ph.D.STUDENTS UP! – 

„Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk farmaceutycznych 

i biomedycznych” na Wydziale Farmacji, realizowanego w ramach projektu HQMedEd - 

High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie lub zasady współżycia społecznego, zawiadamiając o tym 

pisemnie na podany przez niego adres zamieszkania. Zwrot korespondencji skierowanej na 

podany przez Uczestnika/czkę adres zamieszkania traktowany będzie jakby zawiadomienie 

zostało skutecznie doręczone. 

§ 5 

 

Uczestnik/czka oświadcza, że został poinformowany iż projekt HQMedEd - High Quality 

Medical Education - Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie jest współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§ 6 

 

1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest uprawniony do zmiany terminu realizacji działań 

zaplanowanych w Projekcie przed planowanym dniem ich odbycia w przypadku 

wystąpienia poważnych problemów organizacyjnych i/lub technicznych, powodujących 

niemożliwość lub utrudnienie w zorganizowaniu tych działań.  

2. Informacja o odwołaniu lub zmianie terminu działań projektowych będzie niezwłocznie 

przekazana Uczestnikowi/czce w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną. 

3. Osobą do kontaktów ze strony Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest Magdalena 

Kamola, biuro projektu: Al. Racławickie 1, 20 - 059 Lublin, II p., pok. 235, czynne  

pon.- pt. w godz. 815 –1515, tel. (081) 448 52 94, e-mail: magdalenakamola@umlub.pl.  

4. Zmiana osoby do kontaktów nie wymaga podpisywania aneksu do umowy, a jedynie 

poinformowania Uczestnika/czki telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

 

§ 7 



 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy Regulaminu rekrutacji  

i uczestnictwa w zadaniu 4. Ph.D.STUDENTS UP! – Realizacja „Interdyscyplinarnych 

studiów doktoranckich z zakresu nauk farmaceutycznych i biomedycznych” na Wydziale 

Farmacji, realizowanego w ramach projektu HQMedEd - High Quality Medical Education 

– Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  opracowanego 

na podstawie założeń wniosku o dofinansowanie oraz przepisów prawa w tym zakresie  

a także Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Kodeksu Cywilnego. 

2. W przypadku sporów sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy dla 

siedziby pozwanego. 

3. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

……………………………………                                          ………………………….. 

  Podpis Organizatora Projektu                                                       Podpis Uczestnik/czki  

 

 


