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Załączniki do komunikatu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 29 maja 2019 r. 

 

Załącznik nr 1 

 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU  
W RAMACH PROGRAMU „DOKTORAT WDROŻENIOWY”  

 

 

A. DANE WNIOSKODAWCY  

1. Nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy. 

2. Numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony internetowej. 

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON. 

4. Imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy. 

5. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania wniosków, informacji, umów lub 
raportów (jeżeli do ich podpisywania upoważniona została inna osoba niż wskazana w ust. 4).  
 

B. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Wskazanie modułu: „Doktorat wdrożeniowy I” albo „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna 

inteligencja”. 

2. Opis koncepcji prowadzenia szkół doktorskich w ramach programu zawierający informacje o: 
1) planowanych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych albo dziedzinie sztuki 

i dyscyplinach artystycznych; 

2) planowanej liczbie doktorantów w poszczególnych dziedzinach nauki lub dziedzinie sztuki; 
3) planowanej współpracy z przedsiębiorcami lub z innymi podmiotami wraz z opisem 

problemu do rozwiązania. 
3. Opis znaczenia wyników planowanej działalności naukowej dla rozwoju innowacyjności 

i gospodarki. 

4. Harmonogram realizacji planowanej działalności naukowej – wstępne określenie czasu 
kształcenia w szkołach doktorskich w ramach programu w poszczególnych dziedzinach nauki 
lub dziedzinie sztuki. 

 

C. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

1. Opis doświadczenia wnioskodawcy w ostatnich 5 latach we współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym w zakresie działalności naukowej w dziedzinach nauki 
i dyscyplinach naukowych albo dziedzinie sztuki i dyscyplinach artystycznych, w których 

wnioskodawca planuje prowadzić kształcenie w szkole doktorskiej. 
2. Opis doświadczenia wnioskodawcy w ostatnich 5 latach w zakresie rozpraw doktorskich 

stanowiących prace projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, wdrożeniowe lub artystyczne, 
na podstawie których nadano stopnie doktora, w tym informacja o liczbie takich rozpraw. 
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D.   ŚRODKI FINANSOWE 

1.    Kwota środków finansowych (w zł): 

 

 Rok 

akademicki 

20... /20... 

Rok 

akademicki 

20... /20... 

Rok 

akademicki 

20... /20... 

Rok 

akademicki 

20... /20... 

Razem 

Stypendium doktoranckie  

 

     

Koszty ubezpieczenia 

społecznego 

     

Dofinansowanie kosztów 
wykorzystania 

infrastruktury badawczej  

     

Kwota ogółem      
 

2. Uzasadnienie wysokości wnioskowanej kwoty środków finansowych uwzględniające 
w szczególności planowaną liczbę doktorantów w ramach programu oraz czas kształcenia 
w szkołach doktorskich w poszczególnych dziedzinach nauki i dziedzinie sztuki. 

E. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU 

1. Imię i nazwisko. 
2. Stanowisko służbowe. 
3. Numer telefonu służbowego. 
4. Służbowy adres e-mail. 

  

  


