
 

 

 

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na podstawie zaakceptowanych kandydatur 

do Programu –  Etap I - rejestracja w systemie rekrutacyjnym uczelni (zał. 2) 

 Etap II rekrutacji - weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów 

do 15 - IX - 2021 

2. etap  
rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na podstawie wniosków zakwalifikowanych przez ministerstwo do programu 

„Doktorat Wdrożeniowy” 

X  2021 

31 - III - 2021 14 - V -  2021 V - 2021 IX 2021 

1. etap  
wnioskowanie do ministerstwa o uczestnictwo w programie „Doktorat Wdrożeniowy” 

Zgłaszanie tematów planowanych rozpraw doktorskich 

na adres e-mail sdw@pg.edu.pl (zał.1) 
zgłaszanie kandydatur przez 

uczelnię do Programu ministerstwa 

Nabór do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej  2021/2022 

 Etap III rekrutacji - rozmowa kwalifikacyjna dot. planowanej pracy doktorskiej 

VIII 2021 

wyniki 

ministerstwa 

 

mailto:sdw@pg.edu.pl


Zał. 1. Zgłoszenie projektu rozprawy doktorskiej do programu „Doktorat Wdrożeniowy” 

Zgłoszenie obejmuje następujące informacje, które należy podać: 

Część I. Informacje podstawowe 

1. imię i nazwisko osoby aplikującej do programu „Doktorat Wdrożeniowy” 

2. imię i nazwisko proponowanego promotora (jeśli po konsultacji potencjalny opiekun naukowy wyrazi 

na to zgodę)  

3. nazwa i siedziba przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę aplikującą  

do programu 

4. przedmiot działalności przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę 

aplikującą  do programu, określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)  

5. dziedzina nauki i dyscyplina naukowa badań w ramach planowanego doktoratu:  

Lp. Dziedzina Lp. Dyscyplina 

1 Nauki społeczne 
1 ekonomia i finanse 

2 nauki o zarządzaniu i jakości 

2 
Nauki ścisłe i 

przyrodnicze 

3 nauki chemiczne 

4 nauki fizyczne 

5 matematyka 

3 
Nauki 

inżynieryjno-
techniczne 

6 inżynieria lądowa i transport 

7 architektura i urbanistyka 

8 
inżynieria środowiska, górnictwo i 

energetyka 

9 inżynieria materiałowa 

10 inżynieria mechaniczna 

11 
automatyka, elektronika i 

elektrotechnika 

12 
informatyka techniczna i 

telekomunikacja 

6. TAK/NIE - Czy badania będą prowadzone w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w 

procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z bezpieczeństwem cyfrowym, 

których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności pracodawcy? 

7. słowa kluczowe powiązane z tematyką planowanej rozprawy doktorskiej 

 

Część II. Projekt doktoratu wdrożeniowego 

Proszę przemyśleć plan rozprawy doktorskiej pod względem motywacji wyboru problemu badawczego 

oraz omówić go z potencjalnym opiekunem naukowym, przyszłym promotorem uczelni, który 

reprezentuje dyscyplinę naukową związaną z planowanymi badaniami. Projekt należy przedstawić w 

następującym schemacie: 

1. Harmonogram 

rok semestr opis 

2021/2022 
I  

II  

2022/2023 
I  

II  

2023/2024 
I  

II  

2024/2025 
I  

II  

  



2. Planowana współpraca z pracodawcą wraz z opisem podejmowanego problemu do rozwiązania 

Pytania pomocnicze: Jakie są główne pytania i metody badawcze? Jakie są oczekiwane teoretyczne i 

praktyczne wyniki rozwiązania podejmowanego problemu badawczego? W jakim zakresie badania będą 

realizowane we współpracy z pracodawcą w określonym sektorze przedsiębiorczym? 

3. Opis znaczenia wyników planowanych badań dla rozwoju innowacyjności i gospodarki 

Pytania pomocnicze: Jaką wartość novum będą miały wyniki badań planowanego doktoratu? Jaką nową 

wiedzę dostarczą planowane badania w określonym sektorze przedsiębiorczym? Co zostanie 

usprawnione i udoskonalone? Jakie znaczenie dla rozwoju danego obszaru biznesowego, w tym dla 

działalności firmy zatrudniającej, będą mały osiągnięte rezultaty? 

następny krok 

 
Zgłoszenie kandydata przez uczelnię do programu ministerstwa „Doktorat Wdrożeniowy” 

 

 

Zał. 2. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice 

Gdańskiej  

Etap I / elektroniczna rejestracja w ramach rekrutacji  

1. Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rejestrację kandydatów szkoły doktorskiej 

wdrożeniowej na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl   

2. Przebieg rejestracji. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły jest obowiązany:  

a) zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji do szkoły doktorskiej wdrożeniowej,  

b) założyć internetowe konto rekrutacyjne,  

c) prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości oraz 

pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,  

d) podać wymagane informacje o ukończonym kształceniu w uczelni wyższej,  

e) wypełnić formularz rejestracyjny:  

a. wybrać nabór do szkoły doktorskiej wdrożeniowej,  

b. wybrać dyscyplinę kształcenia,  

c. wydrukować, podpisać i dostarczyć formularz we wskazane miejsce,  

f) dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z dyspozycją podaną w systemie rekrutacyjnym, 

g) załączyć elektronicznie pozostałe wymagane dokumenty:  

→ oświadczenie pracodawcy o jego zgodzie na kształcenie w szkole doktorskiej wdrożeniowej i 

zatrudnieniu na czas trwania kształcenia,  

→ zatwierdzenie przez przedstawiciela przedsiębiorstwa planu badawczego w ramach rozprawy 

doktorskiej, 



→ wskazanie potencjalnego promotora z listy promotorów dla danej dyscypliny i jednostki, 

ogłaszanej wraz z rozpoczęciem rekrutacji w ogłoszeniu rekrutacyjnym – poprzedzone 

wstępną rozmową dotyczącą tematyki badawczej planowanej do realizacji w ramach pracy 

doktorskiej,  

→ dokument potwierdzający zgodę potencjalnego promotora na podjęcie się opieki naukowej 

nad kandydatem, 

→ zgoda opiekuna pomocniczego – pracownika przedsiębiorstwa, który będzie z ramienia 

przedsiębiorstwa koordynował przebieg prac badawczych w trakcie studiów. 

Etap II / weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów 

Etap III  / rozmowa kwalifikacyjna dot. planowanej pracy doktorskiej 

 


