
Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy I” 
 

1. 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. 

2. 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: 

 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. 

 

Wymagane dokumenty: 

• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

• Zgoda opiekuna pomocniczego i pracodawcy  

• Zaświadczenie o zatrudnieniu na pełny etat 

 

Ponad to kandydat zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: 

1) podanie (ankieta) o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, 

2) kwestionariusz osobowy, 

3) odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, 

4) zaświadczenie dokumentujące średnią arytmetyczną ocen uzyskaną podczas studiów, 

5) dokumenty poświadczające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości 

językowej co najmniej B2, w tym certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, 

6) 1 fotografia o wymiarach 45 x 65 mm oraz 2 fotografie legitymacyjne, 

7) wykaz publikacji i dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia badawcze, w tym 

wystąpienia konferencyjne, 

8) dodatkowe dokumenty świadczące o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, np. 

zaświadczenia o odbytych stażach naukowych, 

http://www.ue.wroc.pl/p/doktoranci/wzory/zgoda_rodo_do_doktoratow_wdrozeniowych_1-1.pdf
http://www.ue.wroc.pl/p/doktoranci/wzory/zgoda_opiekuna_pomocniczego.docx


9) wstępny projekt indywidualnego programu badawczego, w którym zawarty został w 

szczególności: problem badawczy, cele badań, hipotezy badawcze/pytania badawcze, metody 

badawcze, ramowy harmonogram badań, opis znaczenia wyników planowanej działalności naukowej 

dla rozwoju innowacyjności i gospodarki przegląd literatury przedmiotu badań, możliwości 

komercjalizacji badań, 

10) opinię i zgodę kandydata na promotora. 

2. Kandydat, który uzyskał dyplom ukończenia studiów magisterskich za granicą, składa: 

1) oryginał dyplomu,  

2) tłumaczenie dyplomu na język polski, potwierdzone przez upoważnione osoby lub instytucje,  

3) dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania 

nostryfikacyjnego, jeśli jest wymagane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


