
 Załącznik nr 5 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej   

SPRAWOZDANIE ŚRÓDOKRESOWE Z REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PLANU 
BADAWCZEGO1  

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE:  

Imię i nazwisko doktoranta:  
  

  

Numer albumu:  
  

  

Dziedzina/ dyscyplina naukowa lub 
artystyczna:  
  

  

Imię i nazwisko promotora lub promotorów:  
  

  

Imię i nazwisko promotora pomocniczego2:  
  

  

CZĘŚĆ II. ETAPY  PRZYGOTOWANIA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ LUB 
ARTYSTYCZNEJ:  

Tematyka i plan pracy doktorskiej  

Temat 
rozprawy 
doktorskiej: 

  
  

Opis 
problematyki 
badawczej: 

 

Metody 
badawcze: 

 

Wstępna 
bibliografia: 

 

Rok 
kształcenia 

Etapy przygotowania rozprawy Okres realizacji 

   
   
   
   

 

                                                           
1 Sprawozdanie wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie papierowej (zbindowany dokument) oraz elektronicznej  
(na nośniku zewnętrznym, w jednym pliku PDF) 
2 w przypadku powołania promotora pomocniczego  



 CZĘŚĆ III. ZREALIZOWANE ZADANIA BADAWCZE W RAMACH INDYWIDUALNEGO 
PLANU BADAWCZEGO:  

Rok 
kształcenia  

Nazwa zadania 
badawczego lub 
artystycznego  

Okres realizacji zadania  Efekt realizacji zadania3 

        
      
      

        
   
   

CZĘŚĆ IV.  EFEKTY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ – AKTYWNOŚCI PODNOSZĄCE 
KOMPETENCJE PRZYGOTOWUJĄCE DOKTORANTA DO PRACY  
O CHARAKTERZE BADAWCZYM LUB BADAWCZO-ROZWOJOWYM  

Rok 
kształcenia  

Aktywność  Okres 
realizacji  

      
    
    

      

CZĘŚĆ V. DODATKOWE INFORMACJE, DOTYCZĄCE REALIZACJI 
INDYWIDUALNEGO PLANU BADAWCZEGO:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
3 Do sprawozdania należy dołączyć, w formie papierowej i elektronicznej, na nośniku zewnętrznym (w układzie zaproponowanym poniżej):  
- wykaz publikacji z pełnymi zapisami bibliograficznymi, z podaniem nr ISBN, ISSN, DOI (udokumentowany w postaci kserokopii/skanów 
w formie elektronicznej artykułów naukowych, monografii, rozdziałów w monografii lub potwierdzeń z wydawnictwa o przyjęciu publikacji) 
- wykaz konferencji, sesji posterowych (udokumentowany w postaci informacji o konferencji ze strony  internetowej, potwierdzenie aktywnego 
udziału),  
- potwierdzenie realizacji stażu, 
- potwierdzenie udziału w organizacji konferencji naukowej,  
- potwierdzenie złożenia wniosku o finansowanie badań do instytucji zewnętrznej lub numer umowy na realizację grantu lub portfolio 
zawierającego upublicznienia działań artystycznych, 
- potwierdzenie otrzymania  środków na badania z Uczelni, 
- potwierdzenie udziału w projektach naukowych, 
- opis kwerend, 
- kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie kompetencji np. certyfikat, udział w szkoleniu/kursie, 
- wykaz innych aktywności 
- prezentację multimedialną, zawierającą plan rozprawy doktorskiej, omówienie problematyki badawczej, metod badawczych. 
 
  



…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
  

            ………………………………………………………  
                       (data i czytelny podpis doktoranta)  

  
  
 
 
 
 

            ………………………………………………………  
        (data i czytelny podpis promotora/promotorów) 

 
 
 
 
 
 Układ dokumentów: 

1. Strona tytułowa z danymi doktoranta 
2. Sprawozdanie śródokresowe 
3. Wydruk prezentacji multimedialnej 
4. Wykaz publikacji 
5. Wykaz aktywności naukowych: 

- konferencje, 
- sesje posterowe, 
- staże, 
- organizacja konferencji, 
- projekty badawcze (wnioski o finansowanie badań do instytucji zewnętrznej lub portfolio 

zawierające upublicznienia działań artystycznych: środki na badania z Uczelni), 
- kwerendy, 
- kursy, szkolenia, 
- inne. 

6. Potwierdzenia działalności organizacyjnej na rzecz środowiska akademickiego i popularyzacji 
nauki 
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