
1. Czy uczestnik szkoły doktorskiej będzie musiał prowadzić zajęcia na uczelni - 
(praktyka dydaktyczna), jeśli tak to w jakim wymiarze? 
Jeżeli chodzi o praktykę dydaktyczną (1 ÷ 2 semestr - 15 h / sem; 3 ÷ 6 semestr  
- 30 h/sem) - godziny te mogą zostać zrealizowane w formie prowadzenia lub 
współprowadzenia zajęć lub w formie pomocy promotorowi przy przygotowaniu 
zajęć (np. przygotowanie prezentacji do wykładu, ćwiczeń czy projektów), nie musi 
to być fizyczna obecność na zajęciach.  

 
2. Jeśli doktorant ma przeprowadzić zajęcia dydaktyczne (praktykę 
dydaktyczną),  
a jest zatrudniony na pełny etat, to czy zajęcia wliczane są do etatu czy 
wykonywane poza godzinami pracy? 
Szkoła doktorska nie ingeruje w godziny pracy doktoranta. Doktorant zobowiązany 
jest to realizacji programu szkoły. Indywidualny tok kształcenia będzie 
proponowany laureatom programu. 
Szkoła doktorska będzie preferować, aby laureat programu pomagał promotorowi 
przy przygotowaniu zajęć, a nie musiał odbywać zajęć ze studentami  - chyba że 
sam doktorant tego bardzo chce to może to zrobić ( np. studiach stacjonarnych lub 
niestacjonarnych). 

 
3. Czy przyznawane stypendium doktoranckie jest w jakiś sposób powiązane  
z wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia przez pracodawcę? 
Nie. 
 
4. Czy kwota stypendium to kwota brutto czy netto? 
Nie płaci się podatku ze stypendium od kwoty 3450 zł – tzn. do oceny 
śródokresowej.  
Później, tzn. po ocenie śródokresowej od kwoty 4450 zł uczelnia odprowadza 
składki na ubezpieczenie społeczne. Dlatego też doktorant otrzyma pomniejszoną 
kwotę właśnie o te koszty, które leżą po stronie podatnika czyli doktoranta. 

 
5. Czy jest limit kandydatów jaki może ubiegać się o doktorat wdrożeniowy  
w przedsiębiorstwie? 
Nie dotyczy SD PK – sprawa wewnętrznych ustaleń w przedsiębiorstwie. 
 
6. Czy opiekun pomocniczy ze strony przedsiębiorcy może mieć pod opieką 
więcej niż jednego kandydata? 
Tak, jest to możliwe. 
Nie dotyczy SD PK – sprawa wewnętrznych ustaleń w przedsiębiorstwie. 
 
7. Co w sytuacji jeśli w ciągu 4 lat (kształcenie w szkole doktorskiej), firma  
z przyczyn od niej niezależnych, np. zbankrutuje? Co w takiej sytuacji ma zrobić 
doktorant? 
Doktorant może znaleźć inną firmę w trakcie realizacji projektu z tym, że przejście  
z jednej do drugiej firmy powinno być płynne. Doktorant przez cały okres 
kształcenia (doktorat wdrożeniowy) musi być zatrudniony w pełnym wymiarze 
czasu pracy. 

 



8. Czy przedsiębiorca podpisuje umowę ze szkołą doktorską, doktorantem czy 
może jako umowę trójstronną? 
Przedsiębiorca zawiera umowę z Uczelnią na zasadach określonych w ustawie  
o prawach autorskich i prawach pokrewnych - taki zapis jest w umowie pomiędzy 
Uczelnią, a Ministrem MNiSW. Oczywiście Uczelnia może dodać swoje zapisy do 
tej umowy tak samo przedsiębiorca, często zdarza się, że Uczelnia do tej umowy 
dołącza również doktoranta. 
 
9. Czy opiekun pomocniczy ze strony przedsiębiorstwa musi mieć stopień 
doktora? 
Opiekun pomocniczy ze strony przedsiębiorstwa powinien spełniać jeden  
z trzech warunków: 
1. stopień doktora 
lub 
2.    co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej  
lub 
3.   znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze 
gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, 
konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie 
oraz trwałym i uniwersalnym charakterze. 

Kwalifikacje, o których mowa powyżej, powinny być potwierdzone dokumentami lub 
oświadczeniem kandydata na promotora pomocniczego.  
 
WAŻŃE: uczelnia zatwierdza opiekuna pomocniczego ze strony 
przedsiębiorstwa (nie robi tego MNiSW).  
 
10. Czy oprócz opiekuna pomocniczego z przedsiębiorstwa uczestnik szkoły 
doktorskiej posiada również promotora z ramienia uczelni? 
Tak, musi posiadać promotora  z uczelni. 

 
11. Jak wygląda sytuacja w momencie rezygnacji kandydata ze studiów 
doktoranckich w trakcie trwania umowy? Czy zwraca otrzymane stypendium? 
Stypendium nie jest zwracane, natomiast wypłacana jest tylko część do momentu 
rezygnacji kandydata. 
 
12. Na jakiej podstawie wykonywana jest ocena śródokresowa? 
Zgodnie z zasadami obowiązującymi w SD PK – Regulamin SD PK  § 7 ust 2 

 


