DOKTORAT WDROŻENIOWY
– OPŁACALNY ROZWÓJ
ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR WNIOSKÓW
W RAMACH IV EDYCJI PROGRAMU

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu rozpoczął nabór zgłoszeń do IV edycji Doktoratów wdrożeniowych.
Program ten ma na celu stworzenie korzystnych warunków rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem
naukowym a społeczno-gospodarczym. Warunkiem udziału w nim jest przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby,
która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej
kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.
Program składa się z modułów:
•

Doktorat wdrożeniowy I – w ramach którego jest
wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich
przez doktorantów prowadzących działalność
naukową w zakresie innym niż określony w pkt II,
których wyniki mogą mieć zastosowanie
w działalności podmiotów zatrudniających
doktorantów.

Korzyści dla doktoranta:
•
doktorant otrzymuje pensję z firmy (zatrudnienie
w pełnym wymiarze godzin),
•
doktorant otrzymuje również, niezależnie od
wynagrodzenia otrzymywanego od pracodawcy,
stypendium,
•
przyszły doktorant może zwiększyć swoje
kompetencje zawodowe i uzyskać wszechstronną
•
Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja
wiedzę związaną z prowadzonymi badaniami, jaką
– w ramach którego jest wspierane przygotowywanie
zapewnią mu zajęcia na uczelni i pisanie rozprawy
rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących
w ramach projektu.
działalność naukową w zakresie wykorzystania
sztucznej inteligencji w procesach technologicznych
Korzyści dla przedsiębiorstwa:
lub społecznych, w tym związanych
•
wsparcie w rozwiązaniu ważnego problemu lub
z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć
we wdrożeniu interesującego projektu,
zastosowanie w działalności podmiotów
•
zatrudnienie specjalisty, który w ramach własnej
zatrudniających doktorantów.
pracy doktorskiej przeprowadzi badanie
naukowe,
•
zwiększenie kompetencji zawodowych
pracowników,
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego we
•
uzyskanie wszechstronnej wiedzy związanej
Wrocławiu prowadzi szkolenie w trzech dyscyplinach,
w ramach których wdrażany jest program Doktorat
z prowadzonymi badaniami,
wdrożeniowy:
•
przedsiębiorstwo dysponuje pracownikiem,
•
dyscyplina Ekonomia i Finanse,
który przez kilka lat pracuje nad rozwiązaniem
technologicznym budującym przewagę
•
dyscyplina Nauki o zarządzaniu i jakości,
konkurencyjną,
•
dyscyplina Technologia żywności i żywienia.
•
przygotowana rozprawa doktorska prowadzona
jest pod merytoryczną opieką dwóch
Program w Polsce w liczbach:
osób: promotora z Uniwersytetu
•
I i II edycja – 778 doktorantów, 130 jednostek
Ekonomicznego we Wrocławiu oraz opiekuna
naukowych, ok. 450 firm.
pomocniczego wskazanego przez pracodawcę
•
III edycja – 407 doktorantów z 56 uczelni
z gwarancją wdrożenia w przedsiębiorstwie.
i instytutów.

Szczegółowe informacje w kodzie QR:

Zapraszamy do kontaktu i składania aplikacji:
mgr Olga Rutkowska
Kierownik Biura Szkoły Doktorskiej
olga.rutkowska@ue.wroc.pl | tel. +48 71 36 80 612
Więcej na: www.sd.ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120 | 53-345 Wrocław

