Doktoraty
Wdrożeniowe
Informator dla pracowników

Pilotażowy Interdyscyplinarny Program Doktoratów
Wdrożeniowych dla pracowników
KGHM Polska Miedź
Druga pensja, dodatkowy urlop i tytuł doktorski dla pracownika,
przełomowe rozwiązanie technologiczne dla przedsiębiorstwa,
a ponadto dodatkowe pieniądze dla Uczelni
– takie trójstronne korzyści przewiduje Interdyscyplinarny Program Doktoratów Wdrożeniowych zainicjowany przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dołącz do Programu i TY
Rusza właśnie rekrutacja do pierwszej edycji Programu, dedykowanego dla pracowników KGHM Polska Miedź.
Może w nim wziąć udział każdy pełnoetatowy pracownik Spółki, który na swoim koncie ma już tytuł magistra.
Masz w ręce tę broszurę? Doskonale! Oznacza to bowiem, że zainteresowałeś się naszym
Programem i jesteś zaledwie o krok od tego, by zacząć swoją przygodę
z doktoratem wdrożeniowym.
Namierzyłeś problem, masz pomysł, jak go rozwiązać i… co dalej?
Sprawdź, co musisz wiedzieć.

Procedura
I. Rekrutacja wewnętrzna:
1. Zgłoszenie kandydata
Dokumenty, które należy wysłać do 26.02.2018 na adres doktoraty@kghm.com:
a. oświadczenie o zatrudnieniu*,
b. opinia przełożonego (zgoda przełożonego na udział w Programie)*,
c. skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
d. skan posiadanych certyﬁkatów językowych,
e. skan posiadanych uprawnień/certyﬁkatów związanych z obszarem planowanej rozprawy doktorskiej,
f.
autoreferat*,
g. zgoda na przetwarzanie danych osobowych*.
* Formularze do pobrania w zakładce Wiedza na Portalu korporacyjnym KGHM To MY

2. Ocena formalna i merytoryczna
a. na etapie oceny formalnej weryﬁkowane są dokumenty, o których mowa w punkcie 1 (aplikacje
niespełniające tych kryteriów podlegają jednokrotnemu poprawieniu lub uzupełnieniu),
b. uzyskanie pozytywnego wyniku oceny formalnej kwaliﬁkuje zgłoszenie do oceny merytorycznej
przeprowadzanej przez ekspertów.
3. Decyzja Komisji Kwaliﬁkacyjnej
a. decyzja podejmowana jest na podstawie listy rankingowej stworzonej podczas oceny merytorycznej,
b. kandydaci otrzymają decyzję drogą elektroniczną.

II. Rekrutacja zewnętrzna na Uczelniach
1.

Kandydat uczestniczy w rekrutacji zewnętrznej, zgodnie z regułami obowiązującymi na Uczelni, która
uzyska na ten cel doﬁnansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (listę Wydziałów i Uczelni
z Wrocławia, które starają się o to doﬁnansowanie, znajdziesz na portalu korporacyjnym KGHM
to MY, w zakładce Wiedza).

2.

KGHM Cuprum, czyli Koordynator Programu, zapewnia Kandydatowi wsparcie w zakresie:
a. kontaktu z jednostką naukową,
b. ustalenia promotora,
c. warunków przyjęcia na studia doktoranckie (dokumenty, rozmowa kwaliﬁkacyjna, itd.).

III. Przyjęcie do programu
Warunkiem przyjęcia Kandydata do Programu jest podpisanie:
a.
b.

trójstronnej umowy pomiędzy Kandydatem, KGHM Polska Miedź i jednostką naukową, która regulować
będzie wzajemne zobowiązania oraz prawa majątkowe do wyników prac realizowanych przez Kandydata,
umowy lojalnościowej pomiędzy Kandydatem a KGHM Polska Miedź.

Więcej na temat rekrutacji znajdziesz w Zasadach Naboru do Interdyscyplinarnego
Programu Doktoratów Wdrożeniowych dla pracowników KGHM Polska Miedź.

Tytuł doktorski

Pełnoprawny tytuł naukowy, który
zdobędziesz na wybranej przez
siebie Uczelni

Stypendium doktorskie

2450 zł netto wypłacane co miesiąc,
maksymalnie przez 4 lata

Dodatkowy urlop

Urlop w wymiarze 30 dni kalendarzowych, płatny
w wysokości 80% wynagrodzenia, na przygotowanie
rozprawy doktorskiej, przygotowanie do egzaminu
doktorskiego oraz obrony rozprawy doktorskiej

Rozwój zawodowy i osobisty

Zdobędziesz nowe umiejętności i poszerzysz
wiedzę specjalistyczną, a – co więcej – rozwiążesz
problem, z którym boryka się KGHM

KORZYŚCI
Udział w Programie wiąże się,
oczywiście, z pracą naukową. Tyle,
że ta praca będzie też we właściwy
sposób premiowana. Zobacz, na
jakie korzyści możesz liczyć.

Uczestnictwo w zajęciach zgodnie
z harmonogramem studiów doktoranckich

Przedstawienie rozprawy doktorskiej najpóźniej
w ostatnim roku studiów doktoranckich

Powierzenie pracodawcy całości autorskich
praw majątkowych do rozprawy doktorskiej
oraz wszystkich zawartych w niej utworów

OBOWIĄZKI PRZYSZŁEGO DOKTORANTA
Prowadzenie badań
naukowych

Składanie sprawozdań
z ich przebiegu

Prowadzenie zajęć dydaktycznych (zgodnie
z regulaminem studiów doktoranckich
danej Uczelni)

Kontakt
T (+48) 71 781 22 43
doktoraty@kghm.com
www.kghm.com
intranet.kghm.web
extranet.kghm.com

