Lampiran A

PERBEZAAN PENYELIDIKAN KONTRAK DAN PERUNDINGAN

NO.

PERKARA

PENYELIDIKAN KONTRAK

1

Pihak yang
bertanggungjawab

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)

UPM Consultancy & Services Sdn Bhd
(anak syarikat UPM Holdings).
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Definisi

Penyelidikan Kontrak ertinya suatu projek
penyelidikan yang ditaja oleh syarikat, agensi
Kerajaan, institusi atau organisasi luar daripada
UPM untuk tempoh tertentu yang mempunyai ciriciri berikut (yang diperlukan):

Perundingan ertinya aktiviti pemberian nasihat atau
perkhidmatan profesional daripada penyelidik dalam
bidang kepakaran tertentu sama ada berbayar atau
tidak.
Aktiviti
perundingan
tidak
semestinya
menggunakan sumber atau kemudahan Universiti.
Serahan output perundingan biasanya terhad kepada
pengeluaran
laporan
yang
menjurus kepada
kesimpulan dan / atau cadangan. Pihak universiti
berhak mengenakan caj bayaran perkhidmatan
terhadap penggunaan sumber atau kemudahan
Universiti.

• Projek penyelidikan yang mempunyai keperluan
tertentu dan syarat-syarat yang terperinci dalam
kontrak, seperti yang dipersetujui oleh semua
pihak yang terlibat.
• Jadual masa yang ditetapkan untuk kerja-kerja
yang akan dilakukan.
• Kemajuan penyelidikan yang ditetapkan
berdasarkan kepada tarikh carta perbatuan
(milestone) yang telah ditetapkan.
• Pemilikan harta intelek dan perjanjian
perlesenan.
• Peruntukan kerahsiaan dan penggunaan
beretika maklumat
yang
dibekalkan dan
diwujudkan dalam pelaksanaan projek.
• Kelulusan bajet, perincian kewangan dan jadual

PERUNDINGAN

1

pembayaran yang ditetapkan seperti termaktub
dalam terma rujukan (terms of reference)
perjanjian.
• Pertimbangan Setuju-Terima dan / atau
penamatan perjanjian yang ditetapkan.
• Liabiliti dan tanggung rugi terhad kepada pihak
terlibat, dan
• Apa-apa perkara lain yang mungkin bersesuaian
mengikut keadaan.
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Pemarkahan MyRa

Seksyen C: Geran

Seksyen F: Pendapatan

1) Geran Awam: 5.25
a) Sains & Teknologi (RM 60,000.00 perstaf).
b) Bukan Sains & Teknologi (RM 24,000.00
perstaf).

1)

Markah: 2.5

Pendapatan: 15 Juta setahun (termasuk hospital dan
perkhidmatan makmal).

2) Geran Swasta/ Industri: 2.1
a) Sains & Teknologi (RM 20,000.00 perstaf).
b) Bukan Sains & Teknologi (RM 12,000.00
perstaf).
3) Geran Antarabangsa: 3.15
a) Sains & Teknologi (RM 20,000.00 perstaf)
b) Bukan Sains & Teknologi (RM 24,000.00
perstaf)
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Nama perjanjian
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Proses
/
perjanjian

Perjanjian penyelidikan/ penyelidikan kolaborasi.

prosedur 1) Semakan dan perakuan daripada Pejabat
Penasihat Undang-Undang UPM.
2) Kelulusan

Mesyuarat

Perkhidmatan/ Perkhidmatan rundingan.
Mengikut prosedur UPM Holdings.

Jawatankuasa
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Pengurusan Universiti (JPU).
3) Tandatangan perjanjian.
4) Makluman Mesyuarat Jawatankuasa Tetap
Kewangan (JKTK).
5) Makluman Mesyuarat Lembaga
Universiti
(LPU)
setelah
ditandatangani.

Pengarah
perjanjian
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Gelaran
nama
staf
dalam surat tawaran/
perjanjian

Penyelidik

Perunding
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Harta Intelek

Hak harta intelek yang terhasil daripada kerjakerja penyelidikan kontrak adalah tertakluk
kepada Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia
(Perkara Penyelidikan) 2012.

Bergantung sepenuhnya kepada keputusan klien.

Hak harta intelek dirundingkan bersama di antara
klien dan pihak UPM bergantung kepada setiap
kes penyelidikan kontrak.
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Kaedah bayaran kepada
penyelidik/ perunding

Bayaran
saguhati
penyelidikan kontrak.

berdasarkan

proposal

Bayaran yuran perunding.
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Kos pentadbiran

5% daripada keseluruhan jumlah projek.

10% daripada keseluruhan jumlah projek.
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Tandatangan perjanjian

Naib Canselor / Timbalan Naib Canselor (semasa
ketiadaan Naib Canselor).

1)

Pengarah Urusan, UPM Holdings
(RM 100,000 ke atas).

2)

Ketua Pegawai Eksekutif (CEO), UPM Holdings
(RM 100,000.00 ke bawah).
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