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2/2020 

 

INFORMATOR 

dot. realizacji doktoratu wdrożeniowego w ramach  

Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej 

w roku akademickim 2020/21 

 

Ideą programu jest stworzenie 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.  

 

Główne założenia 

Do najważniejszych korzyści dla przedsiębiorcy (lub innych podmiotów) należy:  

• Udział w prestiżowym Programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

w ramach, którego sfinansowane zostanie stypendium dla doktoranta pracującego 

nad rozwiązaniem problemu będącego wyzwaniem dla przedsiębiorstwa. 

• Podnoszenie kompetencji własnej kadry bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

• Dostęp do specjalistów z danej dziedziny lub dyscypliny oraz współpraca  

z jednostkami PŁ, w których realizowane będą badania w ramach pracy 

doktorskiej. 

Do najważniejszych korzyści dla doktoranta należy: 

• Udział w prestiżowym programie MNiSW. 

• Możliwość podniesienia kompetencji zawodowych i zdobycia specjalistycznej 

wiedzy. 

• Wsparcie finansowe w formie stypendium doktoranckiego. 
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Podstawy prawne oraz inne ważne dokumenty 

1. Treść programu oraz zasady jego realizacji zostały ustanowione Komunikatem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 r. o ustanowieniu 

programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków 

(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). 

2. Zasady rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ (Uchwała Nr 

18/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zasad 

rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w 

roku akademickim 2020/2021). 

3. Program kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ (Uchwała Nr 

19/2020 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia 

programu kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki 

Łódzkiej). 

4. Regulamin Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ (Uchwała Nr 89/2019 

Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej.). 

5. Harmonogram rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki 

Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021 z dnia 9 lipca 2020 r.  

 

UWAGA: Każdy kandydat oraz przedsiębiorca (lub inny podmiot), który planuje 

przystąpić do Programu jest zobowiązany do zapoznania się zasadami 

wynikającymi z wyszczególnionych powyżej dokumentów. 

 

Harmonogram i tryb składania wniosków 

1. Nabór regularny 

Osoby, które składały Załącznik nr 1 w ramach Etapu I rekrutacji dot. realizacji 

doktoratu wdrożeniowego w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 

2020/21 proszone są o złożenie Załącznika nr 2 do Biura ISD PŁ zgodnie z poniższym 

opisem.  

Załącznik nr 2 należy przedłożyć:  

1. w formie elektronicznej (e-mail) tj. wypełniony Załącznik nr 2 w wersji 

edytowalnej oraz zeskanowany w kolorze oryginał Załącznika nr 2 

(Załącznik nr 2 wraz z oświadczeniami należy wydrukować i zebrać 

niezbędne podpisy) w formacie pliku pdf, wysłać na adres e-mail Biura 

ISD PŁ: isd@adm.p.lodz.pl w terminie do dnia 4 września 2020 r. do 

godziny 20:00 CET,  oraz 

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
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
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
https://politechnikalodzka.bip.gov.pl/fobjects/download/742579/us_18_2020_30_03_2020-pdf.html
https://politechnikalodzka.bip.gov.pl/fobjects/download/742579/us_18_2020_30_03_2020-pdf.html
https://politechnikalodzka.bip.gov.pl/fobjects/download/742579/us_18_2020_30_03_2020-pdf.html
https://politechnikalodzka.bip.gov.pl/fobjects/download/742579/us_18_2020_30_03_2020-pdf.html
https://politechnikalodzka.bip.gov.pl/fobjects/download/742587/us_19_2020_30_03_2020-pdf.html
https://politechnikalodzka.bip.gov.pl/fobjects/download/742587/us_19_2020_30_03_2020-pdf.html
https://politechnikalodzka.bip.gov.pl/fobjects/download/742587/us_19_2020_30_03_2020-pdf.html
https://politechnikalodzka.bip.gov.pl/fobjects/download/742587/us_19_2020_30_03_2020-pdf.html
https://politechnikalodzka.ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/594854/us_89_2019_10_07_2019-pdf.html
https://politechnikalodzka.ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/594854/us_89_2019_10_07_2019-pdf.html
https://politechnikalodzka.ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/594854/us_89_2019_10_07_2019-pdf.html
https://www.p.lodz.pl/en/application-schedule-interdisciplinary-doctoral-school
https://www.p.lodz.pl/en/application-schedule-interdisciplinary-doctoral-school
mailto:isd@adm.p.lodz.pl
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2. w formie papierowej tj. oryginał Załącznika nr 2 wysłać pocztą na adres 

Biura ISD PŁ w terminie do dnia 4 września 2020 r. Za datę wpływu 

uznaje się datę wpływu do PŁ.  

2. Nabór uzupełniający 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną dopuszcza się składanie wniosków przez 

osoby, które nie brały udziału w Etapie I rekrutacji dot. realizacji doktoratu 

wdrożeniowego w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 

2020/21. 

Osoby te proszone są o złożenie Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 2 do Biura ISD PŁ 

zgodnie z poniższym opisem.  

Załącznik  nr 1 i załącznik nr 2 należy przedłożyć:  

a. w formie elektronicznej (e-mail) tj. wypełniony Załącznik nr 1 i załącznik 

nr 2 w wersji edytowalnej oraz zeskanowany w kolorze oryginał 

Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 z 

oświadczeniami należy wydrukować, podpisać własnoręcznie przez osobę 

odpowiedzialną za przygotowanie wniosku oraz zebrać niezbędne 

podpisy) w formacie pliku pdf, wysłać na adres e-mail Biura ISD PŁ: 

isd@adm.p.lodz.pl w terminie do dnia 4 września 2020 r. do godziny 

20:00 CET,  oraz 

b. w formie papierowej tj. oryginał Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 wysłać 

pocztą na adres Biura ISD PŁ w terminie do dnia 4 września 2020 r. Za 

datę wpływu uznaje się datę wpływu PŁ.  

 

Wnioski złożone po tym terminie, złożone w sposób nieprawidłowy lub niezgodny  

z opisem zawartym w tym informatorze pozostaną bez rozpatrzenia.  

 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 – Wniosek Etap I 

Załącznik nr 2 – Wniosek Etap II 
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