
Szanowni Państwo, 

Z dniem 30.04.2020 r. rozpoczyna się nabór wniosków do IV edycji programu Doktoratów 
Wdrożeniowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Przedmiotem programu jest 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. 

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. 

Program składa się z modułów: 

1. „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; 

2. „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 cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie 

w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów. 

 

Środki finansowe przeznaczone są na: 

 finansowanie stypendium doktoranckiego w wysokości: 
3.450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której 
mowa w art. 202 ust. 2 ustawy, 
4.450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której 
mowa w art. 202 ust. 2 ustawy; 

 dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań 
naukowych prowadzonych przez doktoranta; 

 koszty ubezpieczenia społecznego. 

 

Nabór wniosków w ramach programu w roku 2020 trwa od dnia 30 kwietnia do dnia 15 czerwca 
i odbywa się poprzez system OSF. 
 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się pod linkami: 

 http://www.bip.nauka.gov.pl/doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-

25-marca-2020-r-o-zmianie-komunikatu-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-

wnioskow.html 

 http://www.bip.nauka.gov.pl/doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-

31-stycznia-2020-r-o-zmianie-komunikatu-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-ustanowieniu-programu-

doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow.html 

 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  

 
Pytania na temat konkursu kierować można również na adres 
mailowy: Tatiana.Erenc@pw.edu.pl  
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