
• Program „Doktorat wdrożeniowy” prowadzony jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

• Główny cel to tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki

z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu

doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami

• Program składa się z modułów:

• „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich
przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których
wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów

• „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie
rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania
sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyber-
bezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających
doktorantów

Doktorat wdrożeniowy - cel



Do udziału w programie są uprawnione:
• 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, zwane dalej „wnioskodawcami”.

W przypadku UJ Wnioskodawcą jest Uczelnia, a wniosek do programu może złożyć Szkoła Doktorska

Doktorat wdrożeniowy – podmioty uprawnione



• Warunkiem udziału w programie jest 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

• Warunkiem udziału w programie jest wyznaczenie przez wnioskodawcę opiekuna pomocniczego wskazanego
przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu. Opiekunem pomocniczym
może być osoba posiadająca:

1. stopień doktora lub
2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub
3. 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.

Doktorant i Promotorzy



1. Stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi:

3450,00 zł – domiesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy

4450,00 zł – pomiesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy

2. 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

3. Dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu

prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej

Roczna kwota dofinansowania ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania przez jednego doktoranta

infrastruktury badawczej stanowi iloczyn liczby 12, kwoty 3450,00 zł powiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, o

których mowa w ust. 6 pkt 2, współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej

lub dyscyplinie artystycznej*, określonego w rozporządzeniuMinistra Nauki i SzkolnictwaWyższego z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202) oraz współczynnika 15%.

*Współczynnik kosztochłonności dla nauk medycznych/farmaceutycznych/o zdrowiu wynosi 3,5

Na co środki finansowe?



• Nabory wniosków w ramach programu w roku 2020 i w kolejnych latach trwają od dnia 31 marca do dnia 
31 maja danego roku

• W przypadku UJ Wnioskodawcą jest Uczelnia, a wniosek do programu może złożyć Szkoła Doktorska

• Wniosek składa się w systemie ZSUN/OSF na stronie OPI: https://osf.opi.org.pl

• Obsługę administracyjną w UJ CM zapewni Dział Nauki, Sekcja Programów Międzynarodowych, Zespół 

Projektów Wdrożeniowych i Funduszy Europejskich, osoby do kontaktu:

• Kalina Janeczko-Wrońska – https://dawp.cm-uj.krakow.pl/pracownicy/kalina-janeczko-wronska/

• Konrad Kuliński – https://dawp.cm-uj.krakow.pl/pracownicy/konrad-kulinski/

Wniosek

https://osf.opi.org.pl/
https://dawp.cm-uj.krakow.pl/pracownicy/kalina-janeczko-wronska/
https://dawp.cm-uj.krakow.pl/pracownicy/konrad-kulinski/


Przy ocenie wniosku uwzględnia się następujące kryteria:

1. w ramach oceny poziomu merytorycznego 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;

2. w ramach oceny potencjału 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. w ramach oceny użyteczności wyników prac lub zadań - znaczenie wyników planowanej działalności naukowej 
dla rozwoju innowacyjności i gospodarki.

opracował: dr hab. Krzysztof Kamiński, prof. UJ

Ocena


