..........................
(data)

REKTOR
Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego

WNIOSEK

o przystąpienie do VI. edycji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki
„DOKTORAT WDROŻENIOWY”

A. DANE INFORMACYJNE
1. Dane potencjalnego promotora
1.1. Tytuł/stopień naukowy

1.2. Imię i nazwisko

1.3. Stanowisko, funkcja kierownicza

1.4. Jednostka organizacyjna WAT

1.5. Czy podstawowe miejsce pracy TAK/NIE* (* niepotrzebne skreślić)
1.6. Reprezentowana dyscyplina naukowa

1.7. Numer ORCID

1.8. Dane kontaktowe
nr telefonu email -

1.9. Charakterystyka potencjalnego promotora (obszar zainteresowań,
specjalizacja, informacja z bazy Web of Science, liczba publikacji, osiągniecia
– nagrody, wynalazki, patenty itp. - nie więcej niż 900 znaków ze spacjami)

1.10. Opis doświadczenia promotora we współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym
w
zakresie
działalności
naukowej
i wdrożeniowej w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych, w
których lokuje się projekt ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat
(Opis powinien uwzględniać doświadczenie w prowadzeniu rozpraw
doktorskich stanowiących prace projektowe, konstrukcyjne, technologiczne,
wdrożeniowe lub artystyczne oraz najważniejsze publikacje z zakresu tematyki
projektu - do 1500 znaków ze spacjami)
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2. Dane kandydata do szkoły doktorskiej WAT
2.1. Tytuł zawodowy/stopień naukowy

2.2. Imię/imiona i nazwisko

2.3. Dane kontaktowe
nr telefonu email 3. Informacje o podmiocie współpracującym (pracodawcy kandydata do
Szkoły Doktorskiej WAT)
3.1. Nazwa podmiotu

3.2. Dane adresowe podmiotu (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, województwo)

3.3. Dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail, adres strony internetowej)

3.4. Numer NIP, Regon, KRS (jeśli dotyczy)
NIP Regon KRS 3.5. Typ podmiotu
przedsiębiorca / inny podmiot*
Jeśli inny podmiot, proszę podać jaki * niepotrzebne skreślić

3.6. Wielkość podmiotu (w przypadku, gdy podmiotem współpracującym jest
przedsiębiorca).
duży, mały, średni, mikroprzedsiębiorca*
* niepotrzebne skreślić

3.7. Przedmiot działalności podmiotu,
Klasyfikacją Działalności (PKD)
Kod PKD (Grupa Klasa) Opis kodu PKD (dziedzina i dyscyplina) 3

określony

zgodnie

z

Polską

3.8. Opis doświadczeń podmiotu w działalności B+R w ostatnich 5 latach (do
1000 znaków)

3.9. Potencjał podmiotu z perspektywy realizacji projektu (aparatura badawcza,
doświadczenie w branży itp.) oraz informacja o wsparciu oferowanym
doktorantowi przez podmiot (do 500 znaków ze spacjami)

3.10. Opis potencjalnego opiekuna pomocniczego i jego doświadczeń
w pracach B+R w ciągu ostatnich 5 lat (do 500 znaków ze spacjami)
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B. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Moduł wniosku (TAK/NIE - wybór tylko jednego modułu)
1) „Doktorat wdrożeniowy I” w ramach którego jest wspierane
przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących
działalność naukową w zakresie innym niż określony w opisie Doktorat
wdrożeniowy II i III
TAK/NIE*

(* niepotrzebne skreślić)

2) „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie
kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw
doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową
w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych
w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych
z cyberbezpieczeństwem.
TAK/NIE*

(* niepotrzebne skreślić)

3) „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest
wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów
prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w
procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem
technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia,
środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.
TAK/NIE*

(* niepotrzebne skreślić)

2. Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa, w której dotyczy projekt

3. Planowany
temat rozprawy doktorskiej
projektu/roboczy tytuł rozprawy doktorskiej).

kandydata

(tytuł

4. Opis projektu
4.1. Cel naukowy projektu (opis problemu do rozwiązania, stawiane pytania lub
hipotezy badawcze - do 1000 znaków ze spacjami)
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4.2. Naukowe znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie
podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru
badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny
naukowe - do 2000 znaków ze spacjami)

4.3. Praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy projektu: jaki będzie
charakter wdrożenia, jakie jest planowane miejsce oraz sposób
wdrożenia; znaczenie projektu dla przedsiębiorcy, znaczenie projektu dla
polskiej gospodarki (do 2000 znaków ze spacjami)
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4.4. Koncepcja i plan prac badawczo-wdrożeniowych (ogólny plan badań,
metodologia, analiza ryzyka, kamienie milowe etc. - do 2000 znaków ze
spacjami)

4.5. Opis związku tematu rozprawy doktorskiej z działalnością podmiotu
(przedsiębiorstwa) - do 1000 znaków ze spacjami)

4.6. Słowa kluczowe (do 7 słów kluczowych)
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4.7. Harmonogram prac badawczych i wdrożeniowych w ramach projektu
(do 300 znaków ze spacjami w każdej pozycji)
Semestr Przewidziane zadania naukowe

Przewidziane zadania wdrożeniowe

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

……………………………………………..
data i podpis kandydata

……………………………………………..
data i podpis potencjalnego promotora
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