
Szanowni Państwo,  

Uprzejmie informujemy, że poza podpisaną cyfrowo przez prof. dr hab. Romana Gornowicza, 

Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni, częścią A wniosku oraz podpisanym cyfrowo 

upoważnieniem do podpisania dokumentów składanych w ramach programu wnioskodawca 

nie ma obowiązku na I etapie wnioskowania składać dodatkowych załączników do wniosku  

w systemie ZSUN/OSF, w szczególności załączników dotyczących wykształcenia oraz 

osiągnięć naukowych kandydata na doktoranta.  

Załączniki można dodać jeżeli wnioskodawca uzna, że chce wyczerpująco przedstawić 

kompetencje promotora i opiekuna pomocniczego oraz informacje na temat dostosowania 

programu kształcenia w szkole doktorskiej do założeń programu, a ograniczony zakres 

znaków w punktach: E podpkt. 5 oraz F podpkt. 1 i 4 nie pozwala na pełną charakterystykę. 

 

Do punktu F. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU W SZKOLE DOKTORSKIEJ 

można dodać załącznik w .pdf w postaci Ramowego programu kształcenia w SzD UPP 

od 2020/2021 r. (dostępny na stronie SzD UPP) oraz dodatkowy program zajęć dla danej 

dyscypliny naukowej prowadzony na Wydziale. 

1. Informacje na temat dostosowania programu kształcenia w szkole doktorskiej do założeń 

programu. (metody pracy z doktorantem, możliwości jednoczesnej realizacji programu 

kształcenia i utrzymania aktywności zawodowej, spójność czasowa z planowanym  

do realizacji projektem, czy możliwy jest indywidualny tok kształcenia, tutoring, zaliczenie 

efektów uczenia się egzaminami, szkołami letnimi, certyfikatami, wybór przedmiotów, 

zmniejszenie wymiaru praktyk zawodowych, kształcenie hybrydowe,itp.). (do 1000 znaków) 

Przygotowano dla Państwa poniższą  propozycję do 1000 znaków. 

 

Szkoła Doktorska UPP zapewnia doktorantom zmniejszenie wymiaru praktyk zawodowych 

do 30 godz. i realizacji 1/2 - 15 godz., w pobliżu miejsca pracy, w szkołach średnich o profilu 

zbliżonym do tematyki doktoratu. Proponujemy różne formy i sposoby realizowania praktyk 

zawodowych np. zajęcia studyjne ze studentami przez łącza internetowe z firm. Umożliwiamy 

doktorantom prowadzenie indywidualnego toku realizacji zajęć w ramach poszczególnych 

dyscyplin. Proponujemy różne formy kształcenia hybrydowego dostosowanego do specyfiki 

aktywności zawodowej doktoranta, gwarantując spójność czasową z planowanym  

do realizacji projektem. Uwzględniane jest indywidualne podejście do realizacji zajęć 



dyscyplinowych w zależności od wyjątkowych okoliczności losowych. Program na UPP jest 

realizowany od I edycji czyli od 2017r. W pierwszych 3 edycjach zgłoszenia były tylko  

z Wydziału NoŻiŻ, od 4 edycji przystąpiły dyscypliny naukowe rolnictwo i ogrodnictwo oraz 

nauki leśne a od 5 również zootechnika i rybactwo. 

 

Na II etapie wnioskowania należy dołączyć dokumenty wymienione w „Szczegółowym 

zakresie informacji zawartych we wniosku składanym w ramach Programu „Doktorat 

wdrożeniowy” od edycji VI” (dostępny na stronie SzD UPP),  a w szczególności: 

1. Kopię dokumentu potwierdzającego, że osoba przyjęta do szkoły doktorskiej 

w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona nie później niż od 1 października 

I roku akademickiego, w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który 

wyraził zgodę na jej udział w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej 

opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników. 

 

Załączniki, które są wyszczególnione w Komunikacie MEiN z dnia 29 kwietnia 2022 roku są 

generowane automatycznie przez system.  

Przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące wniosku, załączników do wniosku,  

a także dotyczące kwot dofinansowania projektu znajdziecie Państwo w Komunikacie 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu programu po nazwą 

„Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków oraz w „Szczegółowym zakresie informacji 

zawartych we wniosku składanym w ramach Programu „Doktorat wdrożeniowy” od edycji 

VI”, które znajdą Państwo na stronie SzD oraz na stronie MEiN: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-programie-doktorat-wdrozeniowy  
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