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DOKTORAT WDROŻENIOWY

Program MNiSW
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DOKTORAT WDROŻENIOWY

To program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który poprzez kształcenie
doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi
podmiotami ma wspierać rozwój współpracy podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
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Udział w programie to SZANSA:

• dla młodych naukowców, by prowadzić badania, z myślą o ich wdrożeniu,
zyskując pracodawcę, który szuka innowacyjnych sposobów rozwoju firmy,

• dla pracowników firm i instytucji - praktyków, specjalistów w swojej
dziedzinie, którzy wieloletnie doświadczenie mogą wesprzeć aktualną
wiedzą, zyskując stopień naukowy doktora,

• dla przedsiębiorców i instytucji, aby zainwestować w rozwój swojego
pracownika, lub aby zatrudnić zdolnego naukowca, który rozwiąże
problem, z którym firma lub instytucja zmaga się od lat,

• dla uczelni, by zacieśnić współpracę z firmą lub instytucją, która
w przyszłości może zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.
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Obecnie w programie bierze udział 15 osób z Uniwersytetu Łódzkiego:

• I edycja (2017) – 5 osób

4 osoby z Wydziału Zarządzania

1 osoba z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

• II edycja (2018) – 6 osób

4 osoby z Wydziału Zarządzania

1 osoba z Wydziału Filozoficzno-Historycznego

1 osoba z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

• III edycja (2019) – 4 osoby

2 osoby z Wydziału Zarządzania

2 osoby z Wydziału Filozoficzno-Historycznego
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Firmy współpracujące z UŁ w ramach doktoratów wdrożeniowych to:
Sieć badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, (Łódź);

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Innowacji i Transferu Technologii (Łódź);

Grupa Lotos S.A. (Gdańsk);

Bionanopark (Łódź)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Łódź)

Lumileds Poland S.A. (Pabianice)

EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi (Łódź)

ABB Sp. z o.o. (Aleksandrów Łódzki)

Muzeum Miasta Łodzi (Łódź)

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (Łódź)

INTERLOGOS s.c. (Bełchatów)

Airbus Poland S.A. (Warszawa)

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” (Łódź)

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie (Warszawa)
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W programie mogą wziąć udział:

• uczelnie akademickie,

• instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,

• instytuty badawcze,

• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie
odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

prowadzące szkołę doktorską, dla których przyznanie środków finansowych
stanowiących wsparcie w ramach programu, zwanych dalej „środkami
finansowymi”, nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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„Doktorat wdrożeniowy I” – wsparcie przygotowywania rozpraw doktorskich
przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż
określony w module drugim, których wyniki mogą mieć zastosowanie
w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;

„Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – wsparcie przygotowywania
rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w
zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub
społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą
mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.
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Najważniejsze warunki udziału w programie:

1. Przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona
w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej
kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna
pomocniczego.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać
dłużej niż 4 lata.
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Najważniejsze warunki udziału w programie:

2. Zatrudnienie tej osoby w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot,
który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach
programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.

Podmiotem zatrudniającym doktoranta mogą być przedsiębiorcy albo inne
podmioty publiczne np. uczelnie, instytuty naukowe / badawcze – nie może
być to ten sam podmiot, w ramach którego doktorant uczestniczy
w programie.
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Najważniejsze warunki udziału w programie:

3. Wyznaczenie opiekuna pomocniczego – wyznacza go wnioskodawca, jednak
jest to osoba wskazana przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród
pracowników tego podmiotu.

Opiekunem pomocniczym może zostać osoba posiadająca:
• stopień doktora lub
• co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności

naukowej lub
• znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze

gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego,
konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym
zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.
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Najważniejsze warunki udziału w programie:

Wymienione kwalifikacje opiekuna pomocniczego powinny być potwierdzone
dokumentami lub oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego.

Zadaniem opiekuna pomocniczego jest monitorowanie postępów doktoranta
w prowadzeniu działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy
doktorskiej.

Wnioskodawca może zmienić opiekuna pomocniczego na wniosek:
• doktoranta – po zasięgnięciu opinii podmiotu zatrudniającego doktoranta;
• podmiotu zatrudniającego doktoranta.
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Środki finansowe przyznane w ramach programu są przeznaczone na:

• stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

• koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), których finansowanie jest obowiązkiem
wnioskodawcy;

• dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania
infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności
naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.
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Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi:

• Na początku 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona
ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;

• Później 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena
śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy, pod warunkiem
uzyskania pozytywnej oceny.

• Doktorantowi posiadającemu oświadczenie o niepełnosprawności albo
orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. Ustawy 62 z dnia 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zaw. i społ. oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z
2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818 i 2473) przysługuje zwiększenie o 30%
miesięcznej kwoty stypendium.
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Roczna kwota dofinansowania ponoszonych przez uczelnię kosztów
wykorzystania przez jednego doktoranta infrastruktury badawczej wyliczana jest
następująco:

KWIB = 15% x (3450,00 zł + a) x b x 12 miesięcy

KWIB – roczne koszty wykorzystania infrastruktury badawczej przez jednego doktoranta,

a – koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13
października1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730),

b – czynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej lub
dyscyplinie artystycznej, określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202)
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Etapy uruchomienia programu na uczelni:

etap I. Uczelnia składa wniosek w otwartym naborze MNiSW do 15.06.2020 r.

etap II. Po zakwalifikowaniu do programu, uczelnia przeprowadza odrębną
rekrutację do szkół doktorskich w ramach programu, zgodnie
z terminarzem rekrutacji zawartym w Zarządzeniu nr 80 Rektora UŁ
z dnia 14.02.2020 r.

etap III. Na podstawie wyników rekrutacji uczelnia koryguje założoną w etapie I
liczbę studentów biorących udział w programie, precyzuje tematy prac
doktorskich studentów, którzy zostali zakwalifikowani do szkół
doktorskich i do 20.09.2020 r. składa wniosek z aktualnymi danymi.

etap IV. Po akceptacji przez MNiSW skorygowanego wniosku uczelnia
otrzymuje środki finansowe przewidziane w ramach programu.
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Terminarz rekrutacji do szkół doktorskich na rok akademicki 2020/2021
dla kandydatów uczestniczących w programie Doktorat Wdrożeniowy

Szkoła Doktorska Rejestracja 
elektroniczna

Przyjmowanie 
dokumentów

Egzamin 
z języka obcego

Rozmowa 
kwalifikacyjna

Nauk 
Humanistycznych

24-31.08.2020 r. 24-31.08.2020 r. 04.09.2020 r. 16.09.2020 r.

Nauk Społecznych 17-30.08.2020 r. 17-31.08.2020 r. 04.09.2020 r. 16.09.2020 r.

Nauk Ścisłych 
i Przyrodniczych

20-28.08.2020 r. 20-28.08.2020 r. 04.09.2020 r. 16.09.2020 r.

BioMedChem 20-28.08.2020 r. 20-28.08.2020 r. 04.09.2020 r. 16.09.2020 r.
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Wniosek aplikacyjny obejmuje:

część A. DANE WNIOSKODAWCY

część B. INFORMACJE OGÓLNE

część C. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

część D. ŚRODKI FINANSOWE

część E. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU

Wniosek aplikacyjny składa uczelnia.
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część B. INFORMACJE OGÓLNE

pkt. 2. Opis koncepcji prowadzenia szkół doktorskich w ramach programu
zawierający informacje o:

1) planowanych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych albo
dziedzinie sztuki i dyscyplinach artystycznych;

2) planowanej liczbie doktorantów w poszczególnych dziedzinach
nauki lub dziedzinie sztuki;

3) planowanej współpracy z przedsiębiorcami lub z innymi
podmiotami wraz z opisem problemu do rozwiązania.
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część B. INFORMACJE OGÓLNE

pkt. 3. Opis znaczenia wyników planowanej działalności naukowej dla rozwoju
innowacyjności i gospodarki.

pkt. 4. Harmonogram realizacji planowanej działalności naukowej zawierający:

• wstępne określenie czasu kształcenia w szkołach doktorskich
w poszczególnych dziedzinach nauki lub dziedzinie sztuki,

• wstępny opis zadań, które doktoranci zamierzają zrealizować
w kolejnych semestrach realizacji doktoratu wdrożeniowego
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część C. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

pkt. 1. Opis doświadczenia wnioskodawcy w ostatnich 5 latach we współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie działalności naukowej
w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych albo dziedzinie sztuki
i dyscyplinach artystycznych, w których wnioskodawca planuje
prowadzić kształcenie w szkole doktorskiej.

pkt. 2. Opis doświadczenia wnioskodawcy w ostatnich 5 latach w zakresie
rozpraw doktorskich stanowiących prace projektowe, konstrukcyjne,
technologiczne, wdrożeniowe lub artystyczne, na podstawie których
nadano stopnie doktora, w tym informacja o liczbie takich rozpraw.
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część D. ŚRODKI FINANSOWE
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Ocena formalna polega na weryfikacji kompletności, poprawności rachunkowej 
i spełnienia wymagań określonych w komunikacie MNiSW.

Kryteria merytorycznej oceny wniosku:

1) poziom merytoryczny wniosku:

- spójność i praktyczne znaczenie przedstawionej koncepcji prowadzenia
szkół doktorskich w ramach programu,

- dostosowanie harmonogramu realizacji działalności naukowej do
przedstawionej koncepcji prowadzenia szkół doktorskich w ramach
programu;
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Kryteria merytorycznej oceny wniosku:

2) potencjał wnioskodawcy:

- doświadczenie wnioskodawcy we współpracy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym w zakresie działalności naukowej,

- doświadczenie wnioskodawcy w zakresie rozpraw doktorskich 
stanowiących prace projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, 
wdrożeniowe lub artystyczne;

3) ocena użyteczności wyników prac lub zadań – znaczenie wyników
planowanej działalności naukowej dla rozwoju innowacyjności i gospodarki.
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Wniosek składany jest się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – OSF,
dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl

Część wniosku wygenerowaną przez system, opatrzoną kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, przez kierownika
wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną, przesyła się za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej MNiSW.

Nabór wniosków odbędzie się od 30 kwietnia 2020 r. do 15 czerwca 2020 r.

https://osf.opi.org.pl/
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Zasady naboru wniosków zostały określone w Komunikacie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 r. o ustanowieniu programu
„Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków, z późniejszymi zmianami.

Link do komunikatu MNiSW z dnia 29.05.2019 r.

http://www.bip.nauka.gov.pl/doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow.html
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Dane do kontaktu:

Dominika Rostocka

E-mail: dominika.rostocka@uni.lodz.pl

Tel. (42) 635 41 71

Agnieszka Wojnarowska

E-mail: anieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl

Tel. (42) 635 49 49

Katarzyna Kalska-Sochacka

E-mail: katarzyna.kalska@uni.lodz.pl

Tel. (42) 635 41 70
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Dziękujemy za uwagę


