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DOKTORAT WDROŻENIOWY 

Program Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Doktorat wdrożeniowy”, wspiera przygotowanie 
rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą 
mieć zastosowanie w działalności danej firmy. 

To także szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego naukowca, który rozwiąże 
technologiczny problem, z którym zmaga się firma. 

Doktorant (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie 
pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i uczelni akademickiej, prowadzącej szkołę 
doktorską, i co miesiąc będzie otrzymywał stypendium z MEIN. Będzie miał on także dwóch 
opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego 
ze szkoły doktorskiej.
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Każda ze stron biorąca udział w programie, czyli jednostka naukowa, przedsiębiorstwo i doktorant
– wyniesie z udziału w programie wymierne korzyści:

• Uniwersytet uzyska dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej na
potrzeby badań prowadzonych przez uczestników programu.

• Przedsiębiorstwa nawiązują relację z Uczelnią, która może być przydatna dla prowadzenia prac
B+R. Mogą także odliczyć od podstawy opodatkowania do 50% kosztów osobowych związanych z
zatrudnieniem doktoranta oraz odliczyć ulgę podatkową na działalność badawczo-rozwojową do
100 %, o których mowa w drugiej ustawie o innowacyjności.

• Doktorant ma dostęp do infrastruktury Uniwersytetu, opiekę naukową, kształcenie w ramach
Szkoły Doktorskiej UŁ oraz „podwójne” wynagrodzenie: pierwsze - za pracę w przedsiębiorstwie, a
drugie - w ramach stypendium z Ministerstwa Edukacji i Nauki.
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Od 2022 roku program składa się z trzech modułów:

„Doktorat wdrożeniowy I” – to kontynuacja wcześniejszych edycji, moduł ma na celu wsparcie
przygotowywania rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie
innym niż określony w module II i III, których wyniki mogą mieć zastosowanie
w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;

„Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – cieszący się coraz większą popularnością, w ramach
którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich 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.

„Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw
doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w
procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz

najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.
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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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Najważniejsze warunki udziału w programie:

1.    Przygotowanie przez Wnioskodawcę (UŁ) projektu obejmującego prowadzenie działalności 
naukowej o określonym celu naukowym albo artystycznym oraz praktycznym znaczeniu i 
potencjale naukowym albo wartości artystycznej, zwanego dalej „Projektem”. Projekt jest 
realizowany przez jednego doktoranta.

2.    Podjęcie przez UŁ współpracy z podmiotem lub przedsiębiorstwem
(zwanym „podmiotem współpracującym”) zainteresowanym wdrożeniem wyników 
działalności naukowej, która będzie prowadzona w ramach projektu.
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Najważniejsze warunki udziału w programie:

3. Znalezienie przez kandydata Promotora naukowego z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego,
który będzie sprawował opiekę merytoryczną nad doktorantem podczas trwania projektu.
Wykaz potencjalnych promotorów zajmujących się daną tematyką znajduje się na stronie
każdej szkoły doktorskiej UŁ w zakładce „Rekrutacja”.

Zadaniem Promotora naukowego z UŁ będzie monitorowanie oraz wydawanie corocznej
opinii na temat postępów doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej w ramach
projektu.
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Najważniejsze warunki udziału w programie:

4. Przyjęcie do szkoły doktorskiej - program „Doktorat wdrożeniowy” jest skierowany do osób
rozpoczynających studia doktorskie, dlatego kandydat musi wziąć udział w rekrutacji i
zostać przyjęty do Szkoły doktorskiej na Uniwersytecie Łódzkim.

Uniwersytet Łódzki prowadzi kształcenie doktorantów w ramach 4 Szkół Doktorskich:

• Szkoła Doktorska Nauk Społecznych;

• Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych;

• Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;

• Szkoła Doktorska BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi.
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Najważniejsze warunki udziału w programie:

5. Zatrudnienie kandydata w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę
na jego kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni mu opiekuna
pomocniczego.

Zatrudnienie na pełen etat nie może nastąpić później niż od dnia 1 października roku, 
w którym kandydat przystępuje do udziału w programie.

Przedsiębiorca w tym celu składa stosowne oświadczenie.
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Najważniejsze warunki udziału w programie:

Podmiotem współpracującym zatrudniającym doktoranta mogą być:

• przedsiębiorcy,

• fundacje,

• urzędy administracji publicznej,

• inne podmioty publiczne np.: uczelnie, instytuty naukowe / badawcze

jednakże nie może być to ten sam podmiot, w ramach którego doktorant uczestniczy w
programie.

Osoby samozatrudnione, prowadzące własną działalność gospodarczą nie mogą uczestniczyć w
programie „Doktorat wdrożeniowy”.
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Najważniejsze warunki udziału w programie jeśli chodzi o zatrudnienie kandydata.

Kandydat do programu nie może:

- pełnić funkcji członka rady nadzorczej ani członka zarządu w podmiocie, który go zatrudnia;

- być właścicielem firmy, w której pracuje;

- być wspólnikiem w spółce cywilnej utworzonej przez przedsiębiorcę;

- być udziałowcem posiadającym więcej niż 10% udziałów albo udziałów prowadzących do
posiadania co najmniej 10% głosów w przedsiębiorstwie;

- nie może współpracować z przedsiębiorstwem na podstawie umowy B2B.
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Najważniejsze warunki udziału w programie:

6. Wyznaczenie opiekuna pomocniczego – jest to osoba wskazana przez podmiot

zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu.

Opiekunem pomocniczym może zostać osoba posiadająca:
• stopień doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, 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 zasięgu oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.



11

DOKTORAT WDROŻENIOWY

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

Opiekun pomocniczy nie może pozostawać z doktorantem:
- w związku małżeńskim;
- w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie;
- być związanym z nim z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli.

Zadaniem opiekuna pomocniczego jest monitorowanie u przedsiębiorcy postępów doktoranta we 
wdrażaniu projektu oraz wydawanie corocznej opinii na temat postępów jego prac naukowych 
i wdrożeniowych realizowanych w ramach projektu.
Wnioskodawca może zmienić opiekuna pomocniczego na wniosek:
• doktoranta – po zasięgnięciu opinii podmiotu zatrudniającego doktoranta;
• podmiotu zatrudniającego doktoranta.
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Stypendium w ramach programu jest przyznawane na 4 lata.

W przypadku gdy kandydat przed przyjęciem do szkoły doktorskiej na UŁ, wcześniej już kształcił
się w innej szkole doktorskiej, będzie miał skrócony okres pobierania stypendium
doktoranckiego w ramach programu, o ten okres wcześniejszego kształcenia.

Do tego okresu nie wlicza się okresu zawieszenia przez doktoranta kształcenia zgodnie 

z art. 204 ust.3 ustawy PSWN, czyli w czasie trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

W okresie zawieszenia kształcenia następuje zawieszenie finansowania w ramach programu, 
w tym czasie koszt wypłaty stypendium ponosi UŁ.
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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;

• zwiększenie kwoty stypendium doktoranckiego dla doktoranta z orzeczeniem o
niepełnosprawności, o którym mowa w art. 209 ust.7 ustawy PSWiN;

• 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 2021 r. poz. 423 z późn.
zm.), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy (emerytalne, rentowe,
wypadkowe);

• dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania infrastruktury
badawczej w celu realizacji przez doktoranta projektu.
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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 od stawki 3450 zł czyli 1035 zł.
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Na co konkretnie można przeznaczyć koszty na wykorzystanie infrastruktury badawczej w
ramach projektu?

Możliwy do sfinansowania jest:
• zakup odczynników, sprzętu laboratoryjnego i komputerowego, drukarki itp.;
• zakup materiałów eksploatacyjnych np. tonerów do wydruku ankiet, papieru itp.;
• zakup pozycji książkowych, zwłaszcza w dyscyplinach humanistycznych/społecznych, jeżeli wskazane pozycje

książkowe w sposób bezpośredni służyć będą prowadzeniu badań; 
• zakup różnego rodzaju usług na przeprowadzenie badań ankietowych, o ile doktorant nie jest w stanie 

wykonać ich sam. 

NIE jest możliwy do sfinansowania:
• udział doktoranta w różnych szkoleniach podnoszących jego wiedzę z zakresu doktoratu;
• opłaty konferencyjne związane ściśle z realizacją doktoratu;
• różne wyjazdy związane z programem mobilności doktoranta;
• pokrycie kosztów podróży, noclegu, tłumaczeń, proofreading, wykup dostępu do Open Access;
• wydanie publikacji itp.
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Warunkiem zakończenia udziału w programie jest złożenie rozprawy doktorskiej

będącej wynikiem działalności naukowej prowadzonej w ramach projektu i złożenie raportu

końcowego w ramach programu.
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Etapy uruchomienia programu na uczelni:

etap I. Uczelnia składa I część wniosku w otwartym naborze MEiN do 01.06.2022 r.

etap II. Uczelnia przeprowadza odrębną rekrutację do szkół doktorskich w ramach 
programu, zgodnie z terminarzem rekrutacji zawartym w Zarządzeniu nr 80 Rektora 
UŁ z dnia 29.03.2022 r.

etap III. Uczelnia do 20.09.2022 r. składa II część wniosku z aktualnymi danymi po przyjęciu
doktoranta do szkoły doktorskiej.

etap IV. Część II wniosku podlega wyłącznie ocenie formalnej, która polega na weryfikacji 
kompletności i poprawności rachunkowej informacji zawartych w tej części wniosku. 
Minister przekazuje informację o zakwalifikowaniu uczestnika do programu w 
systemie OSF.
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Terminarz rekrutacji do szkół doktorskich na rok akademicki 2022/2023 
dla kandydatów uczestniczących w programie Doktorat Wdrożeniowy

Szkoła Doktorska Rejestracja 
elektroniczna w

systemie IRK

przyjmowanie 
dokumentów (drogą 

pocztową)

Egzamin 
z języka obcego

Rozmowa 
kwalifikacyjna

Nauk 
Humanistycznych

22-26.08.2022 r. 22-29.08.2022 r. 09.09.2022 r. 19.09.2022 r.

Nauk Społecznych 16-26.08.2022 r. 16-29.08.2022 r.  09.09.2022 r. 16-19.09.2022 r.

Nauk Ścisłych 
i Przyrodniczych

22-26.08.2022 r. 22-30.08.2022 r. nie dotyczy 20.09.2022 r.

BioMedChem 22-24.08.2022 r. 22-26.08.2022 r. 09.09.2022 r. 12-20.09.2022 r.
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Wniosek aplikacyjny składa się z:
CZĘŚĆI A WNIOSKU

•obejmującej dane wnioskodawcy czyli UŁ i informacje ogólne: moduł wniosku I lub II , dziedzina,
dyscyplina, tytuł projektu, czas kształcenia w szkole doktorskiej (część B);

CZĘŚĆI I WNIOSKU SKŁADANEJ DO 01.06.2022r.

•obejmującej informacje o podmiocie współpracującym (część C), o projekcie (część D), o kandydatach na
promotora (część E) i opiekuna pomocniczego (część F), załączniki (część G) oraz informacje o osobach
przygotowujących wniosek (część H);

CZĘŚĆI II WNIOSKU SKŁADANEJ DO 20.09.2022r.

•obejmującej informacje o doktorancie (część I), podmiocie współpracującym (część J) i o kosztach
realizacji projektu, które zostaną sfinansowane ze środków finansowych przyznanych w ramach projektu
(część L) oraz harmonogram prac nad projektem (część K).
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część C. INFORMACJE O PODMIOCIE WSPÓŁPRACUJĄCYM
1. Nazwa podmiotu współpracującego;

2. NIP/KRS;

3. Typ podmiotu współpracującego (przedsiębiorca/inny podmiot);

4. Wielkość przedsiębiorcy (duży , mały, średni mikroprzedsiębiorca - w przypadku gdy podmiotem
współpracującym jest przedsiębiorca);

5. Przedmiot działalności podmiotu współpracującego, określony zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (należy podać opis + kod PKD);

6. Krótki opis doświadczeń podmiotu współpracującego w działalności B+R w ostatnich 5 latach; (opis do
1000 znaków).

Recenzenci będą oceniać doświadczenie podmiotu współpracującego we współpracy z podmiotami
systemu szkolnictwa wyższego w ramach oceny społecznej odpowiedzialności nauki.
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część D. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Opis projektu zawierający:
1) cel naukowy projektu (opis problemu do rozwiązania, stawiane pytania lub hipotezy badawcze, 

(do 1000 znaków);
2) naukowe znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu 

badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla 
rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej (do 2000 znaków);

3) praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy projektu: jaki będzie charakter wdrożenia, jakie jest 
planowane miejsce oraz sposób wdrożenia; znaczenie projektu dla przedsiębiorcy, znaczenie 
projektu dla polskiej gospodarki (do 2000 znaków);

4) koncepcję i plan prac badawczo-wdrożeniowych (ogólny plan badań, metodologia, analiza ryzyka, 
kamienie milowe etc.; (do 2000 znaków).

W ramach merytorycznej oceny wniosku recenzenci będą oceniać: 
• naukowe albo artystyczne znaczenie projektu, 
• sposób zdefiniowania problemu badawczego i dobór metodologii do jego zdefiniowania,
• wpływ wdrożenia projektu na wybrane sektory gospodarki, w tym znaczenie wdrożenia dla 

przedsiębiorcy.
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część D. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

2. Słowa kluczowe (do 7 słów kluczowych);
3. Wstępny harmonogram prac badawczych i wdrożeniowych (praktycznych) w ramach projektu 
(wersja właściwa zgłaszana po I roku): Rekomendacja ekspertów – nie odkładać wdrożenia na 3 i 4 
rok, planować je najlepiej pod koniec 2 roku.
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część E. INFORMACJE O OPIEKUNIE NAUKOWYM (PROMOTORZE) PROJEKTU

1. Imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, stanowisko;
2. Informacje czy opiekun naukowy (promotor) jest pracownikiem UŁ;
3. Numer ORCID;
4. Krótka charakterystyka osoby opiekuna naukowego (promotora); nie więcej niż 900 znaków ze spacjami;
5. Opis doświadczenia opiekuna naukowego (promotora) we współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w zakresie działalności naukowej i wdrożeniowej w dziedzinach nauki i dyscyplinach 
naukowych albo dziedzinie sztuki i dyscyplinach artystycznych, w których lokuje się projekt ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat. Opis powinien uwzględniać doświadczenie w prowadzeniu 
rozpraw doktorskich stanowiących prace projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, wdrożeniowe lub 
artystyczne oraz najważniejsze publikacje z zakresu tematyki projektu (do 1500 znaków).

Osiągnięcia naukowe promotora, jego dokonania w zakresie współpracy nauki z otoczeniem społeczno-
gospodarczym w zakresie tematyki projektu oraz doświadczenie w udziale we wcześniejszych edycjach 
programu Doktorat wdrożeniowy będą oceniane w ramach oceny poziomu merytorycznego wniosku.
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część F. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU W SZKOLE DOKTORSKIEJ

1. Informacje na temat dostosowania programu kształcenia w szkole doktorskiej do założeń programu

• należy opisać metody pracy z doktorantem, możliwości jednoczesnej realizacji programu kształcenia 
i utrzymania aktywności zawodowej, spójność czasowa z planowanym do realizacji projektem, czy 
możliwy jest indywidualny tok kształcenia, tutoring, zaliczenie efektów uczenia się egzaminami, 
szkołami letnimi, certyfikatami, wybór przedmiotów, zmniejszenie wymiaru praktyk zawodowych,
kształcenie hybrydowe, itp.) (do 1000 znaków). Ten punkt wypełnia UŁ.

2. Informacja na temat wsparcia oferowanego doktorantowi przez Wnioskodawcę
(materiałowe, metodyczne, infrastruktura), w tym wykorzystanie środków pośrednich na potrzeby
realizacji projektu (finanse) (do 1000 znaków). Ten punkt wypełnia UŁ.

Przy ocenie wniosku w ramach oceny potencjału wnioskodawcy będzie oceniany:
• zakres wsparcia dla doktoranta ze strony UŁ, oraz 
• doświadczenie w udziale we wcześniejszych edycjach programu.
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część F. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU W SZKOLE DOKTORSKIEJ

3. Potencjał przedsiębiorcy z  perspektywy realizacji projektu (aparatura badawcza,
doświadczenie w branży itp.) oraz informacja o wsparciu oferowanym doktorantowi przez
przedsiębiorcę (do 500 znaków).

4. Krótki opis kandydata na opiekuna pomocniczego i jego doświadczeń w pracach B+R w 
ciągu ostatnich 5 lat; (do 500 znaków) pole opcjonalne.

część G. ZAŁĄCZNIKI
Dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy powinny być dołączone do wniosku.
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Część II wniosku – wypełniana po przeprowadzonej rekrutacji do szkoły doktorskiej
(20.09.2022r.).

część I. DANE UCZESTNIKA

1. Imię i nazwisko;
2. Rok urodzenia;
3. Numer PESEL, a w przypadku jego braku nazwa i nr dokumentu potwierdzającego

tożsamość;
4. Adres e-mail;
5. Czy posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
6. Termin ważności orzeczenia (jeśli posiada);
7. Czy posiada stopień naukowy doktora;
8. Imię i nazwisko promotora (opiekuna naukowego).
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Część II wniosku – wypełniana po przeprowadzonej rekrutacji do szkoły doktorskiej

część J. DANE PODMIOTU WSPÓŁPRACUJĄCEGO

1. Nazwa podmiotu;
2. Dane adresowe (ul, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość , województwo);
3. Telefon, e-mail, adres strony internetowej;
4. Wielkość podmiotu (duży, mały, średni, mikroprzedsiębiorca) – w przypadku gdy podmiotem

współpracującym jest przedsiębiorca;
5. NIP, Regon, KRS (jeśli dotyczy);
6. Przedmiot działalności podmiotu określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
7. Kopia dokumentu potwierdzającego, że osoba przyjęta do szkoły doktorskiej w ramach programu

jest lub zostanie zatrudniona nie później niż od 1 października I roku akademickiego, w pełnym
wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w szkole doktorskiej w
ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.
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Część II wniosku – wypełniana po przeprowadzonej rekrutacji do szkoły doktorskiej

część K. HARMONOGRAM – wstępny harmonogram prac:
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Część II wniosku – wypełniana po przeprowadzonej rekrutacji do szkoły doktorskiej

część L. DANE FINANSOWE

1. Dziedzina naukowa, dyscypliny naukowe;
2. Przyjęte stawki ubezpieczenia (pozycje stawek do uzupełnienia);
3. Współczynnik kosztochłonności prowadzonych badań naukowych;
4. Kwota środków finansowych (w zł):
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Ocena formalna polega na weryfikacji kompletności, poprawności rachunkowej i spełnienia 
wymagań określonych w komunikacie MEiN.

Kryteria merytorycznej oceny wniosku:

1) poziom merytoryczny wniosku:

a) osiągnięcia naukowe albo artystyczne promotora w zakresie tematyki projektu,

b) dokonania promotora w zakresie współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

c) naukowe albo artystyczne znaczenie projektu,

d) sposób zdefiniowania problemu badawczego i dobór metodologii do jego zdefiniowania;
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Kryteria merytorycznej oceny wniosku:

2) potencjał wnioskodawcy:

a) zakres wsparcia dla doktoranta ze strony wnioskodawcy,

b) doświadczenie wnioskodawcy wynikające z udziału we wcześniejszych edycjach 
programu „Doktorat wdrożeniowy”;

3) ocena użyteczności wyników prac lub zadań – wpływ wdrożenia projektu na wybrane
sektory gospodarki, w tym znaczenie wdrożenia dla podmiotu współpracującego;

4) ocena społecznej odpowiedzialności nauki – doświadczenie podmiotu współpracującego
we współpracy z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
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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 „A” wniosku wygenerowaną przez system, opatrzoną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem zaufanym, przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez
niego upoważnioną, składa się w systemie lub przesyła się za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej MEiN.

Nabór wniosków odbędzie się od 09 maja 2022 r. do 01 czerwca 2022 r.

https://osf.opi.org.pl/
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Zasady naboru wniosków zostały określone w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 
2022 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków pod poniższymi linkami:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o ustanowieniu VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” - Ministerstwo Edukacji 
i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od VI 
edycji - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

FAQ pytania i odpowiedzi z V edycji doktoratu wdrożeniowego:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-v-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-o-ustanowieniu-vi-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczegolowy-zakres-informacji-zawartych-we-wniosku-skladanym-w-ramach-programu-doktorat-wdrozeniowy-od-vi-edycji
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-v-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy
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Kandydaci często zapominają lub nie zdają sobie sprawy, że doktorat wdrożeniowy jest również
doktoratem naukowym. Do programu aplikują osoby, które są głównie praktykami w swojej
dziedzinie, co rodzi następujące problemy:

1. Problem z napisaniem dobrego projektu –
tematy często opisywane są bardzo ogólnikowo, nie widać w nich wartości naukowej
umożliwiającej obronienie doktoratu i opublikowanie wyników w wysoko punktowanych
czasopismach.

Trzeba pisać jasno w jakim stopniu temat będzie miał charakter oryginalny i przynoszący nową
wiedzę; zakres możliwych usprawnień i odkryć powinien być łatwy do oceny przez recenzentów;
usprawnienia powinny przynosić wiedzę o charakterze nadającym się do uniwersalizacji, a
propozycje wdrożenia opierać się na badaniach pierwotnych a nie odtwarzać to, co już
funkcjonuje.
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2. Problem z dostaniem się do szkoły doktorskiej –

bardzo dużo osób odpada albo podczas oceny dorobku naukowego w czasie I etapu rekrutacji

do szkoły doktorskiej lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej, widać brak wiedzy

metodologicznej, obeznania w literaturze, naukowego słownictwa.

W celu ułatwienia doktorantom wdrożeniowym rekrutacji do szkoły doktorskiej wprowadzono

zmiany w zapisach regulaminów przyjęć do szkół doktorskich i utworzono dla nich specjalną

ścieżkę rekrutacji. Informujemy, żeby kandydat już rok wcześniej przygotowując się do aplikacji

brał udział np. w konferencjach naukowych, szkoleniach, zaczął pisać publikacje bądź był ich

współautorem.
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3. Problem z rozliczeniem przyznanego projektu –
raporty roczne zawierają do sprawozdania część naukową i praktyczną i jeśli w części
naukowej nie ma zadowalającego postępu prac naukowych doktoranta nad projektem, taki
raport może zostać nieprzyjęty do dalszego finansowania.

Raport roczny musi zawierać publikacje (najlepiej w czasopismach międzynarodowych) albo
chociażby próby ich przygotowania, wystąpienia na konferencjach, udział w szkoleniach.
Raport ma pokazywać ścisłą współpracę z Promotorem, rzetelny, interdyscyplinarny przegląd
literatury, należy przedstawić wyniki przeprowadzonych prac a nie zamierzenia oraz przede
wszystkim omówić własne wnioski z przeprowadzonych badań.

Opinie promotora i opiekuna pomocniczego z firmy powinny pokazywać co doktorant
osiągnął, a nie tylko zawierać to, co doktorant zamierza zrobić i dlaczego to jest ważne.
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4. Problem z utratą zatrudnienia –

w takim wypadku należy znaleźć nowego pracodawcę, który będzie zajmował się podobną lub 
tą samą tematyką, z której jest pisana rozprawa doktorska. Nowy pracodawca musi wyrazić 
zgodę na realizację doktoratu wdrożeniowego w jego firmie oraz wyznaczyć opiekuna 
pomocniczego, który będzie spełniał określone wymogi. 

W przypadku, gdy doktorant nie znajdzie nowego pracodawcy lub jego raport roczny nie 

uzyska pozytywnej rekomendacji odpada z projektu, ale nie zwraca stypendium.

Uczelnia jest zobowiązana do zwrotu kosztów na wykorzystanie infrastruktury badawczej za 
dany rok akademicki.

Decyzję o pozostaniu doktoranta w szkole doktorskiej i kontynuacji kształcenia podejmuje
Dyrektor szkoły doktorskiej, w której kształcił się doktorant.
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5. Problem z pojęciem wdrożenia –
często wdrożenie pojmowane jest jako zestaw rekomendacji z przeprowadzonych badań
podstawowych, na podstawie których zostanie sformułowany model działania – to nie jest
wdrożenie!

Model ten powinien zostać poddany jakiejś formie pilotażu, który powinien mieć przemyślaną
metodologię. Ewaluacji można poddać chociażby to, czy model jest zrozumiały dla jego
beneficjentów i czy są skłonni go stosować. Warto wykazać jak prezentuje się opracowane
rozwiązanie na tle innych, dostępnych i stosowanych rozwiązań. Wdrożenie przede wszystkim
powinno być integralną częścią harmonogramu badań, a wnioski z ewaluacji powinna
zawierać dysertacja doktorska.


