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Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oferuje miejsca na czteroletnich 
interdyscyplinarnych studiach doktoranckich, które obejmują dwie dyscypliny - technologię żywności i żywienia 
oraz ekonomię. Studia interdyscyplinarne mogą być realizowane jako doktoraty wdrożeniowe. Unikalną korzyścią 
proponowanego programu jest możliwość rozwiązanie naukowego problemu łączącego zagadnienia z zakresu
technologii żywności i ekonomii oraz rozwój interdyscyplinarnych kompetencji uczestników.

DOKTORAT 4.0

Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa
Prawa do własności intelektualnej będą określane w odrębnych 
umowach z zachowaniem zabezpieczenia praw pracodawcy, 
doktoranta oraz uniwersytetu. Jednak zakłada się, że prawa 
majątkowe do wypracowanych rozwiązań w ramach 
doktoratów wdrożeniowych staną się własnością pracodawcy,
cchyba że strony postanowią inaczej.
 
Stypendium
W ramach Interdyscyplinarnego Programu Studiów 
Doktoranckich doktorant otrzyma dodatkowe środki na pokrycie 
staży krajowych lub zagranicznych, uczestnictwa 
ww konferencjach, zakupu literatury, konsultacji z ekspertami. 
Natomiast doktorat wdrożeniowy gwarantuje stypendium 
w wysokości 2 450 zł miesięcznie.

Rekrutacja 
W rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które uzyskały 
tytuł magistra lub jemu równorzędny oraz chciałyby po raz
pierwszy rozpocząć studia doktoranckie.
  
Wymagane dokumenty aplikacyjne oraz kryteria oceny opisane 
są na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu - hps://www.ue.wroc.pl/doktoranci/

Harmonogram rekrutacji
1. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są do 11.09.2017 r. 
2. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dn. 14-15.09.2017 r. 
3. O3. Ostateczna lista doktorantów przyjętych na studia III stopnia 
zostanie ogłoszona 18.09.2017 r.

Doktoranci
W ramach Interdyscyplinarnego Programu Studiów 
Doktoranckich doktoranci podejmą się  usprawnienia procesów 
techniczno-technologicznych oraz rozwinięcia aspektów 
związanych z ekonomiką przedmiotu badań. Prace te wspierane 
będą przez opiekunów naukowych w każdej poruszanej 
w dow doktoracie dyscypliny.

Ponadto doktorant zostanie przeszkolony na potrzeby 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, badań własnych oraz uzyska 
finansowanie na: staż krajowy lub zagraniczny, uczestnictwo 
w konferencjach, zakup literatury, konsultacje z ekspertami. 
Oprócz wymienionych benefitów wyróżniają się uczestnicy
studiów doktoranckich otrzymają stypendia.

CoCo więcej, trzech kandydatów ma możliwość podjęcia się 
opracowania rozwiązania problemu występującego u ich 
pracodawcy w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy. Dla 
uzyskania pełni sukcesu w prace nad takim doktoratem zostaje 
zaangażowany dodatkowy opiekun wyznaczony przez 
pracodawcę.
 
KKorzyści pracodawcy 
Przedsiębiorcy zaangażowani w realizację tzw. doktoratów 
wdrożeniowych (przemysłowych) uzyskują szereg benefitów tj.:
· wypracowanie rozwiązania problemu praktycznego,
· rozwój B+R,
· wzrost konkurencyjności i innowacyjności,
· poprawa wizerunku firmy,
· po· poszerzenie sieci współpracy z sektorem nauki,
· pogłębienie interdyscyplinarnej wiedzy pracownika,
· uzyskanie dodatkowych kompetencji miękkich zatrudnionej   
kadry.
 
DoDo zadań pracodawcy należy umożliwienie swojemu 
pracownikowi przeprowadzenia badań w faktycznych realiach 
organizacyjnych oraz wyznaczenie opiekuna pomocniczego
wspierającego starania doktoranta.
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