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Plan spotkania

Założenia i długoterminowe cele planowanych 
działań

Zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich

Działania projektu  unijnego POKL „Młoda Kadra”

Inne działania wspomagające  rozwój młodej kadry 

- Studia międzynarodowe finansowane przez FNP

- Studia interdyscyplinarne w ramach T.I.M.E.

- Stypendia Urzędu Marszałkowskiego 



Cele długoterminowe   

• Finansowe wsparcie najlepszych doktorantów

i młodych doktorów

• Umiędzynarodowienie studiów doktoranckich

• Rozwój kształcenia interdyscyplinarnego



REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH

Zmiany wprowadzone w kwietniu 2009 

do Regulaminu studiów doktoranckich 

stwarzające możliwość prowadzenia 

studiów interdyscyplinarnych

na studiach doktoranckich prowadzonych

przez wydziały Politechniki Wrocławskiej



§ 2.  Organizacja studiów doktoranckich

1. Studia doktoranckie są prowadzone w dyscyplinach

naukowych, w których wydziały Uczelni posiadają

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora

habilitowanego lub stopnia naukowego doktora. Na

wydziałach mogą być prowadzone także studia

interdyscyplinarne, również przy udziale innych

wydziałów lub innych jednostek organizacyjnych

Uczelni oraz innych uczelni i placówek naukowych

polskich i zagranicznych.



§ 2.  Organizacja studiów doktoranckich

2. Przewody doktorskie przeprowadzane są w jednostkach

organizacyjnych posiadających uprawnienie do

nadawania stopnia naukowego doktora. W przewodach

doktorskich prowadzonych w ramach współpracy

międzynarodowej lub w przypadku przygotowywania

interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej rada

jednostki organizacyjnej powołuje drugiego

promotora.



Działania projektu  unijnego POKL  4.1.1

„Młoda Kadra” – 13.5 mln zł  

• stypendia naukowe

• staże naukowo-dydaktyczne

• wykłady wybitnych specjalistów

• studia interdyscyplinarne „materiały   

funkcjonalne”



CELE projektu  w okresie 2009-2014

1. Wsparcie stypendiami naukowymi 330 

najlepszych doktorantów i młodych doktorów.

2. Zrealizowanie 80 staży naukowo-dydaktycznych

3. Zwiększenie oferty dydaktycznej St.Dr o 32 

kursy profesorów wizytujących i 6 kursów 

interdyscyplinarnych

4. Zwiększenie o 8 liczby interdyscyplinarnych 

rozpraw doktorskich realizowanych przy 

udziale dwóch promotorów



Zespół projektu „Młoda Kadra”

NADZÓR MERYTORYCZNY

• Koordynator projektu

• Konsultant ds. Organizacyjno-Prawnych

BIURO PROJEKTU

• Kierownik projektu

• Specjalista ds. obsługi finansowej

• Specjalista ds. promocji i rekrutacji

• Specjalista ds. monitoringu i pomiarów rezultatów

• 2 specjalistów ds. administracyjno-organizacyjnych

KOMISJE

• Komisja ds. stypendiów naukowych                 (7 osób)

• Komisja ds. staży naukowo-dydaktycznych      (4 osoby)

• Komisja ds. profesorów wizytujących              (4 osoby)

• Komisja ds. studiów interdyscyplinarnych        (6 osób)

RECENZENCI



POKL „Młoda Kadra” - stypendia naukowe

Co semestr konkurs na 60 stypendiów naukowych (2.400-2.800 zł/mies) 

Maksymalny okres pobierania stypendiów - 2 semestry. 

Planuje się uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego od  stypendiów dla doktorantów.

Budżet  zadania                   9.332.765 zł                       PIERWSZY KONKURS: listopad 2009

Doktoranci ok. 80%, młodzi doktorzy ok. 20% stypendiów

Główne kryteria   – udokumentowany wyróżniający się dorobek naukowo-techniczny i artystyczny   

- nagrody w konkursach, cytowania, patenty, wdrożenia 

- program badawczy wysoko oceniony przez anonimowego  recenzenta, 

- aktywny udział w innych działaniach projektu 

Potwierdzenie danych – Opiekun naukowy/promotor

Opiniowanie wniosków – Kier. St.Dr (doktoranci)

- Dziekani lub Dyr. Inst. (młodzi doktorzy)

Termin  składania wniosków – 9 listopada 2009 r.

Anonimowe recenzje   - specjaliści wybrani z grona samodzielnych pracowników PWr

Komisja (7 osób)      - wybór 60 laureatów

Podpisanie umowy   - Końcowe sprawozdanie (do 2010.04.15) – anonimowa recenzja



POKL „Młoda Kadra” - stypendia naukowe

- Wykaz publikacji w czasopismach lub książkach oraz dzieł artystycznych 

zdokumentowanych w Bibliotece Gł. PWr.: – podać tytuły, nazwiska wszystkich 

autorów, rok i miejsce publikacji, nazwę wydawnictwa wraz z numerem ISSN, 

ISBN lub ISAN oraz podać aktualną punktacje według MNiSW z dnia 5.05.2009

wraz z uzupełnieniem z 16.07.2009 r.

Pozostałe publikacje punktowane zgodnie z ZW 45/2009 zał. 3, poz. 1-8. 

Publikacje przyjęte do druku muszą być potwierdzone przez redakcję (weryfikuje 

opiekun naukowy).

- Wykaz patentów, zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych, wdrożeń itp.

- Wykaz projektów badawczych – symbol, rodzaj, tytuł, instytucja finansująca

- Wykaz stypendiów, nagród i wyróżnień

- Współpraca naukowa z ośrodkami akademickimi lub naukowymi - wyniki

- Liczba cytowań (z wyłączeniem autocytowań)

- Projekt planowanych badań naukowych, naukowo-technicznych lub artystycznych 

w okresie, którego dotyczy wniosek stypendialny, opisujący cel, znaczenie, 

metodykę i efekty tych badań w świetle istniejącego stanu wiedzy.

http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/53/02/53022/20090618_ujednolicony_wykaz_opublikowany_w_necie_05_05_2009xls.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/63/22/6322/20090716_komunikat_16.pdf
http://doktoranci.pwr.wroc.pl/pliki/zw/zw_45_2009_z3.pdf
http://doktoranci.pwr.wroc.pl/pliki/zw/zw_45_2009_z3.pdf
http://doktoranci.pwr.wroc.pl/pliki/zw/zw_45_2009_z3.pdf


https://doktoranci.pwr.wroc.pl/pokl/index.php

Pliki do pobrania

• Zasady realizacji projektu

• Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów

• Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych 
doktorów

• Regulamin przyznawania stypendiów wyjazdowych na staże 
naukowo-dydaktyczne

• Regulamin organizacji wykładów profesorów wizytujących

• Regulamin interdyscyplinarnych studiów doktoranckich

Wniosek o stypendium ( na okres: od 01.10.2009 do 31.03.2010)

• Wersja do wydruku:

• Wniosek, część I i II

• Wniosek, część III

https://doktoranci.pwr.wroc.pl/pliki/pokl/zasady_realizacji_projektu.pdf
https://doktoranci.pwr.wroc.pl/pliki/pokl/regulamin_stypendiow_doktoranci.pdf
https://doktoranci.pwr.wroc.pl/pliki/pokl/regulamin_stypendium_mlodzi_doktorzy.pdf
https://doktoranci.pwr.wroc.pl/pliki/pokl/regulamin_stypendium_mlodzi_doktorzy.pdf
https://doktoranci.pwr.wroc.pl/pliki/pokl/regulamin_staze.pdf
https://doktoranci.pwr.wroc.pl/pliki/pokl/regulamin_staze.pdf
https://doktoranci.pwr.wroc.pl/pliki/pokl/regulamin_staze.pdf
https://doktoranci.pwr.wroc.pl/pliki/pokl/regulamin_staze.pdf
https://doktoranci.pwr.wroc.pl/pliki/pokl/regulamin_profesorzy.pdf
https://doktoranci.pwr.wroc.pl/pliki/pokl/regulamin_isd.pdf
https://doktoranci.pwr.wroc.pl/pokl/pdf.php?part=1
https://doktoranci.pwr.wroc.pl/pokl/pdf.php?part=2


Wnioski stypendialne – stan na 4 XI

doktoranci       młodzi doktorzy

W-1                4                        0

W-2                3                        2

W-3               27                      13

W-4               12                        7

W-5                 5                        3

W-6                 2                        0

W-7               10                        2

W-8               11                        3

W-9                 2                        1

W-10              11                      11

W-11              16                      17

W-12                3                       4



POKL „Młoda Kadra” – staże  naukowo-dydaktyczne

Co semestr ok. 10  stypendiów  (3.900-4.150 zł/mies) – średnio 3 miesiace (maks. 6 miesięcy), 
opiekun w miejscu odbywania stażu otrzymuje  wynagrodzenie

Budżet zadania  - 1.063.662 zł             PIERWSZY KONKURS: styczeń-luty 2010

Główne kryteria – wysoko oceniony naukowy i dydaktyczny program stażu przez 

anonimowego recenzenta, 

- powiązanie stażu  z rozwojem nowych specjalności dydakt.                       

- udokumentowany wyróżniający się dorobek naukowy i  

dydaktyczny kandydata

Potwierdzenie danych – Opiekun naukowy/promotor

- kierownicy nowych specjalności anglojęzycznych

Opiniowanie wniosków – Kier. St.Dr (doktoranci)

- Dziekani lub Dyr. Inst. (młodzi doktorzy)

Anonimowe recenzje   - specjaliści wybrani z grona samodzielnych pracowników PWr

Komisja (4 osoby)      - wybór laureatów

Podpisanie umowy   - Końcowe sprawozdanie  – anonimowa recenzja



POKL „Młoda Kadra” – wizytujący profesorowie

W latach 2010-2013 finansowane  będzie  corocznie   6-8  wizyt  wybitnych 
specjalistów (polskich i zagranicznych)  prowadzących intensywne tygodniowe 
kursy i konsultacje dla  młodej kadry, najlepiej w okresie sesji egz. (koniec 
stycznia lub czerwca)     

Z projektu  pokrywane będą koszty podróży, hotel oraz stypendium 

Budżet zadania  - 563.084 zł   PIERWSZY KONKURS: grudzień 2009

Kierownicy Studiów Doktoranckich proszeni są  o przeprowadzenie konsultacji z 
promotorami  i  przedstawienie   wstępnych propozycji do końca listopada. 

Preferowana jest tematyka interdyscyplinarna mogąca zainteresować możliwie 
liczne grono doktorantów.  

Zgłoszone propozycje zostaną  przedstawione do wstępnych zapisów doktorantom  
na stronie internetowej St.Dr.

Wydziały  proponują  kandydatury wykładowców przedstawiając   tematykę i terminy 
wykładów,  liczbę zainteresowanych doktorantów, informację o pozycji i dorobku 
naukowym wykładowcy, jego wstępną zgodę  oraz osobę opiekuna

4 osobowa Komisja   dokona wyboru najlepszych propozycji  które uzyskają 
finansowanie  



Sondaż dotyczący kursów 

profesorów wizytujących

http://doktoranci.pwr.wroc.pl/kursy.php

• Lista kursów

• Rok akademicki 2009/2010, semestr zimowy

• Wyświetl kursy:

podstawowe     humanistyczne kierunkowe        sem. interdysc.

• Kursy zalecane

• Kursy dodatkowe do uruchomienia w przyszłym semestrze, jeśli zapisze się na nie 
odpowiednia liczba chętnych (5).

WP – kursy wizytujących profesorów

optymalny termin:  koniec czerwca  lub koniec stycznia (sesja) 

preferowana tematyka interdyscyplinarna  

do 31 XI 2009 krótki opis kursu + informacje o wykładowcy i  terminie

ew.  odnośnik do strony wykładowcy 



POKL „Młoda Kadra” 

nowe studia interdyscyplinarne „materiały funkcjonalne”

W semestrze letnim r.akad.  2009/10 zostaną uruchomione  
interdyscyplinarne  studia doktoranckie  w zakresie materiałów 
funkcjonalnych przy udziale 2 promotorów, jednego z Wydz. 
Chemicznego, Mechanicznego, WPPT lub Elektroniki Mikrosystemów i  
Fotoniki  oraz  drugiego z kraju lub zagranicy.

Kierownicy Studiów Doktoranckich proszeni są  o wstępne  rozeznanie 
odnośnie potencjalnych kandydatów   w  konsultacji z promotorami  
i  przedstawienie   wstępnych propozycji do końca listopada.

6 osobowa międzywydziałowa Komisja   przygotuje  propozycję 
programu  kształcenia i zaproponuje  cykl  nowych wykładów  i 
seminariów interdyscyplinarnych  

W lutym 2010 r.  wybranych zostanie 10 najlepszych kandydatów  
realizujących tematykę związaną  z materiałami funkcjonalnymi    
dla których odpowiednie Rady wyznaczyły wcześniej dwóch  
opiekunów/promotorów



ALTERNATYWNE  MOŻLIWOŚCI     

FINANSOWANIA DOKTORANTÓW

Fundacja Nauki Polskiej – program 
Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Działanie 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” PO Innowacyjna Gospodarka).

Wniosek składają konsorcja naukowe złożone z co najmniej jednej 
instytucji polskiej i co najmniej jednej zagranicznej, prowadzących 
wspólnie projekty doktoranckie. Finansowane mogą być imienne 
stypendia naukowe dla doktorantów (3 500 zł miesięcznie w kraju i 
do 5000 zł w trakcie stażu za granicą) oraz granty badawcze dla 
doktorantów w wysokości do 35 000 zł rocznie na osobę. 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Inżynierii 
Biomedycznej i Nano-medycyny PWr – W3, W8, W10,W11 

koordynator  - dr hab. Marek LANGNER



T.I.M.E. - Top Industrial Managers for Europe

Double degrees – podwójne dyplomy

LIST OF MEMBERS (October 2009)

Austria

• A TUW Technische Universität Wien http://www.tuwien.ac.at

Belgia

• B FPMS Faculté Polytechnique de Mons http://www.fpms.ac.be

• B UCL Université Catholique de Louvain http://www.uclouvain.be

• B ULB Université Libre de Bruxselles 

http://www.ulb.ac.be/facs/polytech

• B ULG Université de Ličge http://www.ulg.ac.be

• B VUB Virje Universiteit Brussel http://www.vub.ac.be/IR/

Brazylia

• BR USP Universidade de Sao Paulo http://www.poli.usp.br/

Czechy

• CZ CVUT Ceské Vysoké Uceni Technicke v Praze

http://www.cvut.cz/en?set_language=en

https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/


T.I.M.E. - Top Industrial Managers for Europe

Double degrees – podwójne dyplomy

Dania

• DK DTU Danmarks Tekniske Universitet http://www.dtu.dk/

Finlandia

• FI TKK Teknillinen Korkeakoulu (Helsinki University of Technology)

• A”AU Aalto University (od 2009 nowa nazwa po połączeniu 2 uczelni)

http://www.tkk.fi/en/prospective_students/

Francja

• F ECLi Ecole Centrale de Lille http://www.ec-lille.fr/

• F ECLy Ecole Centrale de Lyon http://www.ec-lyon.fr/

• F ECN Ecole Centrale de Nantes http://www.ec-nantes.fr/

• F ECP Ecole Centrale Paris http://www.ecp.fr/

• F ENSTA Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées http://www.ensta.fr/

• F Supaero Ecole Nationale Supérieure de l'Air et de l'Espace http://www.supaero.fr/

• F Supelec Ecole Supérieure d'Electricité http://www.supelec.fr/

• F ENPC École Nationale des Ponts et Chaussées http://www.enpc.fr/

Grecja

• GR NTUA National Technical University of Athens http://www.ntua.gr/index_en.html

• GR AUTH Aristotle University of Thessaloniki http://www.auth.gr/home/index_en.html

https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/
http://www.enpc.fr/
http://www.auth.gr/home/index_en.html


T.I.M.E. - Top Industrial Managers for Europe

Double degrees – podwójne dyplomy

Hiszpania

• E UPC Universitat Politecnica de Catalunya            

http://www.upc.edu/

• E UPCo Universidad Pontificia Comillas 

http://www.icai.upcomillas.es/

• E UPM Universidad Politecnica de Madrid http://www.etsii.upm.es/

• E UPV Universidad Politecnica de Valencia 

http://www.etsii.upm.es/

• E USE Universidad de Sevilla   http://www.esi.us.es/

Japonia

• J KEIO Keio University (Japan) http://www.keio.ac.jp/

• J TOHOKU Tohoku University (Japan) 

http://www.tohoku.ac.jp/english/

Niemcy

• D RWTHA Rheinische-Westfälische Technische Hochschule Aachen

• http://www.rwth-aachen.de/

• D TUB Technische Universität Berlin http://www.tu-berlin.de/

• D TUDa Technische Universität Darmstadt http://www.tu-darmstadt.de/

• D TUDr Technische Universität Dresden http://tu-dresden.de/

• D TUM Technische Universität München http://tu-dresden.de/

• D US Universität Stuttgart http://www.uni-stuttgart.de/

https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/


T.I.M.E. - Top Industrial Managers for Europe

Double degrees – podwójne dyplomy

Norwegia

• N NTNU Norges Technisk-Naturvitenskapelige Universitet

• Norwegian University of Science and Technology

• http://www.ntnu.no/intersek/intstud/

Polska

• PL WUT Wrocław University of Technology http://www.pwr.wroc.pl/ 

(przedstawiciel PWr dr Krystian KONKOL)
Portugalia

• P IST Instituto Superior Tecnica http://www.ist.utl.pt/

Rosja

• RU BMSTU Bauman Moscow State Technical University http://www.bmstu.ru/

• RU MIREA Moscow State Technical University of Radio Engineering

• http://www.mirea.ru/

• RU TPU Tomsk Polytechnic University http://www.tpu.ru/

Szwajcaria

• CH EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne http://www.epfl.ch/

• CH ETHZ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich http://www.ethz.ch/

https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/


T.I.M.E. - Top Industrial Managers for Europe

Double degrees – podwójne dyplomy

Szwecja

• S CTH Chalmers Tekniska Högskola http://www.chalmers.se/

• S KTH Kungl Tekniska Högskola http://www.kth.se/

• S LTH Lunds Tekniska Högskola http://www.lth.se/english/about_lth/

Turcja

• TR ITU Istanbul Teknik Űniversitesi http://www.itu.edu.tr/

Węgry

• H BUTE Budapest University of Technology and Economics http://www.bme.hu/

Włochy

• I PoliMi Politecnico di Milano http://www.polimi.it/

• I PoliTo Politecnico di Torino http://www.polito.it/

• I UniPa Universita Degli Studi di Padova http://www.unipd.it/

• I UniTn Universita Degli Studi di Trento http://www.unitn.it/

New members

• F ECM Ecole Centrale de Marseille http://www.centrale-marseille.fr/

• PL AGH Akademia Górniczo-Hutnicza http://www.agh.edu.pl/

• RU SPSPU Saint Petersburg State Polytechnic University http://www.unilib.neva.ru/

• RCH XAJTU Xi'An Jiao Tong University (Republika Chińska)

http://www.xjtu.edu.cn:8080/en/

https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/
https://www.time-association.org/


Nowy projekt Urzędu Marszałkowskiego

POKL 8.2.2    Przedsiębiorczy doktorant

Inwestycja w innowacyjny rozwój regionu

I edycja 

1 X 2010- 31 III 2012 (50 styp. po 75.000 zł)

II edycja 

1 X 2011- 31 III 2013 (70 styp. po 75.000 zł)

Oceniana innowacyjność i możliwość wdrożenia wyników 
na Dolnym Śląsku   - 2 niezależnych recenzentów

Przedstawiciel PWr  - dr hab.inż. Kazimierz GRABAS



POKL 8.2.2 Przedsiębiorczy doktorant

Inwestycja w innowacyjny rozwój regionu

- Projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie          

materiałów zaawansowanych

- Technologie informacyjne

- Nauka i technologie na rzecz poprawy 

jakości życia

- Odnawialne i alternatywne żródła energii


