
Doktoraty wdrożeniowe  
MEiN uruchamia nabór wniosków w V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” w dniach 5 – 31 
maja 2021 r. (zał. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. „o ustanowieniu 
programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków) (zał. KOMUNIKAT MEiN). 
Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy 
pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym. 

Głównym założeniem „Doktoratu wdrożeniowego” jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, której 
wyniki pomogą funkcjonować danemu przedsiębiorstwu poprzez ich wdrożenie do praktyki. 
„Doktoraty wdrożeniowe” przeznaczone są dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę naukową i 
jednocześnie nie chcą rezygnować z pracy zawodowej.  

 
 
Szkoła Doktorska „AgroBioTech PhD” prowadzi kształcenie i ogłasza konkurs do uczestnictwa w 
programie dla dwóch dyscyplin naukowych, w ramach których realizowany jest program „Doktorat 
wdrożeniowy”. Są to: 
 
– dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo, 
– dyscyplina technologia żywności i ochrona środowiska 
 
Warunkiem udziału w programie jest spełnienie wymagań określonych w Komunikacie Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. „O ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i 
naborze wniosków”. Niezbędnym warunkiem udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy” jest 
spełnienie wymagań rekrutacji i przyjęcie kandydata do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”. 
 
 
  

Korzyści dla stron biorących udział 
w realizacji doktoratu wdrożeniowego

DLA 
DOKTORANTA 

Doktorant:
* pracuje pod opieką 
dwóch opiekunów –

naukowego i 
przemysłowego,

* przygotowuje rozprawę 
doktorską, która ma 
usprawnić działanie/ 

funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa / 

podmiotu
* otrzymuje dodatkowo 

stypendium finansowane 
przez MEiN

DLA FIRMY
(podmiotu współpracującego) 

Przedsiębiorca:
* zyskuje szansę na 

zatrudnienie 
najlepszego specjalisty z 

danej branży, który 
poświęci czas na 

badania naukowe 
skupione na 

rozwiązaniu jakiegoś 
problemu 

technologicznego lub na 
ulepszeniu produktu. 
* buduje przewagę 

rynkową

* nawiązuje relacje z 
instytutem 

naukowym/badawczym 
w celu prowadzenia 

prac B+R
* może odliczyć od 

podstawy 
opodatkowania 100% 
kosztów osobowych 

związanych z 
zatrudnieniem 

doktoranta

DLA INSTYTUTU  
(WNIOSKODAWCY)

Instytuty prowadzące 
szkołę doktorską:

* uzyskają ryczałtowe 
dofinansowanie 

kosztów wykorzystania 
infrastruktury 

badawczej



Rekrutacja do programu przebiega w kilku etapach: 
 
I ETAP – do 21 maja 2021 r. – PRZYGOTOWANIE WNIOSKU 

1. Zgłoszenie przez przedsiębiorcę tematu badawczo-wdrożeniowego (projektu 
technologicznego, itp.), celem jego realizacji w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 
w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”. 

2. Przygotowanie przez wnioskodawcę (Instytut koordynujący funkcjonowanie Szkoły 
Doktorskiej) projektu obejmującego prowadzenie działalności naukowej o określonym celu 
naukowym oraz praktycznym znaczeniu i potencjale naukowym, zwanego dalej 
„projektem”. 

3. Podjęcie przez wnioskodawcę współpracy z podmiotem zainteresowanym wdrożeniem 
wyników działalności naukowej, która będzie prowadzona w ramach projektu, zwanym 
dalej „podmiotem współpracującym” - prowadzenie dialogu w celu weryfikacji 
zgłoszonego tematu doktoratu po stronie Szkoły Doktorskiej. 

4. Wyrażenie przez podmiot współpracujący zgody na podjęcie przez jednego z jego 
pracowników zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy albo przez osobę, którą 
zatrudni na takich warunkach nie później niż od dnia 1 października roku, w którym 
wnioskodawca przystępuje do udziału w programie, kształcenia w szkole doktorskiej. 

5. Wskazanie przez podmiot współpracujący kandydata na opiekuna pomocniczego dla 
osoby, która podejmie kształcenie w szkole doktorskiej. Kandydat ten wybierany jest 
spośród pracowników podmiotu współpracującego. 

6. Zatwierdzenie przez wnioskodawcę opiekuna pomocniczego wskazanego przez 
podmiot współpracujący, tj. zatrudniający doktoranta. 

7. Wskazanie kandydata na promotora (ew. naukowego promotora pomocniczego), 
uzgodnienia z przyszłymi promotorami, doprecyzowanie tematu badań, przygotowanie 
informacji niezbędnych do złożenia wniosku do MEiN. 

II ETAP - do 28 maja 2021 – ZŁOŻENIE WNIOSKU (część I) DO MEiN W CELU UZYSKANIA 
WSTĘPNEGO ZAKWALIFIKOWANIA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE (wg zał. 2 – 
Część I). 

III ETAP – ogłoszenie przez MEiN wyników wstępnej akceptacji złożonego wniosku do programu 
„Doktorat wdrożeniowy” 

 
IV ETAP – rekrutacja do Szkoły Doktorskiej „Agrobiotech PhD” osoby – kandydata na 

doktoranta, 

V ETAP – do 20 września 2021 – złożenie części II wniosku po uzyskaniu pozytywnej 
kwalifikacji wniosku przez MEiN i przyjęciu kandydata do Szkoły Doktorskiej (wg zał. 2 
– Część II). 

VI ETAP - uzyskanie finansowania przez MEiN. 
VII ETAP – po 20 września 2021 r. - zawarcie umowy trójstronnej między doktorantem, firmą 

zatrudniającą doktoranta oraz Szkołą Doktorską „AgroBioTech PhD” reprezentowanym 
przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława 
Dąbrowskiego – Państwowym Instytutem Badawczym. Umowa reguluje m.in. zasady 
współpracy między stronami oraz zarządzanie prawami autorskimi dotyczącymi nowej 
wiedzy uzyskanej w trakcie realizacji doktoratu. 

 
 



Ważne informacje: 
1. Projekt może być realizowany przez jednego doktoranta.  

 
2. Wymagania dla kandydata na opiekuna pomocniczego wybieranego spośród 

pracowników podmiotu współpracującego. Musi on posiadać:  
a. stopień naukowy doktora albo stopień doktora lub  
b. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub też  
c. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub 

społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, 
technologicznego, o ponadlokalnym zasięgu oraz trwałym i uniwersalnym charakterze. 

Kwalifikacje te, powinny być potwierdzone dokumentami lub oświadczeniem kandydata na 
opiekuna pomocniczego. 

3. Zadaniem opiekuna pomocniczego jest monitorowanie postępów doktoranta w 
podmiocie współpracującym we wdrażaniu projektu.  
 

4. Wnioskodawca może zmienić opiekuna pomocniczego na wniosek: 
a. doktoranta, po zasięgnięciu opinii podmiotu zatrudniającego doktoranta; 
b. podmiotu zatrudniającego doktoranta. 

5. Środki finansowe przyznane w ramach programu są przeznaczone na: 
c. 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”; 
d. zwiększenie kwoty stypendium doktoranckiego dla doktoranta spełniającego 

odpowiednie warunki (w ramach programu mogą zostać sfinansowane koszty 
zwiększenia kwoty stypendium doktoranckiego dla doktoranta spełniającego warunki, 
o których mowa w art. 209 ust. 7 ustawy, w maksymalnej wysokości 30% kwoty, o 
której mowa w ust. 6 pkt 1.) 

e. 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 i 619), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy; 

f. dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania 
infrastruktury badawczej w celu w celu realizacji przez doktoranta projektu, w tym 
prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania 
rozprawy doktorskiej. 
 

6. Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego wynosi: 
g. 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o 

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

której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy. 
 

7. Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata. 
 

 
  



WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH 
PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 
„AgroBioTech PhD” w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 

 
1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem wybranego 

tematu do zrealizowania w ramach programy „Doktorat wdrożeniowy”.  
2. Życiorys (CV) z przebiegiem dotychczasowego kształcenia, ew. zatrudnienia. 
3. Dyplom (lub jego odpis) ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o ich 

ukończeniu. 
4. Certyfikat lub dyplom ukończenia studiów dokumentujących znajomość języka angielskiego 

co najmniej na poziomie B2.  
5. Dokument potwierdzający średnią ocenę ze studiów (obliczoną zgodnie z regulaminem 

uczelni, która wydała dyplom).  
6. Wykaz osiągnięć naukowych (w tym: publikacje naukowe, popularyzacyjne i inne osiągnięcia 

naukowo-badawcze, np. udział w projektach naukowych o charakterze badawczym i/lub 
edukacyjnym, itp., wraz z dokumentami potwierdzającymi te osiągnięcia (pierwsze strony 
publikacji, ew. krótki opis osiągnięć naukowych zawierający w szczególności informacje o udziale 
w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach naukowych, przyznanych wyróżnieniach i 
stypendiach naukowych). 

7. Inne dokumenty/informacje potwierdzające kwalifikacje dla realizacji planowanej rozprawy 
doktorskiej. 

8. Informacja o wcześniej rozpoczętych (lub braku rozpoczęcia) studiach doktoranckich/Szkołach 
Doktorskich w innych jednostkach.  

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór zał. 4).  
10. Zdjęcia (2 szt.), w tym w formie elektronicznej (jpg. format legitymacyjny). 
11. Dowód wpłaty rekrutacyjnej. 

 

 


