Warszawa, dn.………………….

RAPORT ŚRÓDOKRESOWY
DOKTORANTA SZKOŁY DOKTORSKIEJ WAT

A. Dane informacyjne
1. Imię i nazwisko doktoranta
2. Dyscyplina naukowa
3. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko promotora/promotorów

4. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko promotora pomocniczego
5. Temat rozprawy doktorskiej

6. Planowana forma rozprawy doktorskiej

B. Indywidualny Plan Badawczy (IPB)
1. Przygotowanie rozprawy doktorskiej
1) Informacja o zagadnieniach związanych z przygotowaniem rozprawy
doktorskiej zrealizowanych w I i II semestrze (max. 2000 znaków bez spacji)

2) Planowane do realizacji w III i IV semestrze zagadnienia ujęte w IPB
Lp.

Etapy rozprawy doktorskiej i realizowane zagadnienia

Semestr
realizacji

1

III

2

IV

3) Realizacja IPB
a) Informacja o zaplanowanych na III semestr kształcenia i zrealizowanych
zagadnieniach – opis realizacji i wyniki (max. 2500 znaków bez spacji)
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b) Informacja o zaplanowanych na IV semestr kształcenia i zrealizowanych
zagadnieniach – opis realizacji i wyniki oraz informacja o realizacji
niezrealizowanych zagadnień planowanych na III semestr (max. 2500 znaków
bez spacji)

c) Informacja o zaplanowanych na III i IV semestr kształcenia,
a niezrealizowanych zagadnieniach lub niewypełnieniu zakładanego udziału
procentowego dla tych semestrów - przyczyny i planowany termin realizacji
(max. 2000 znaków bez spacji)
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d) Informacja o stanie przygotowania rozprawy doktorskiej - realizacji IPB
Lp.

Semestr
realizacji IPB

1

I-II

1

III

2

IV

3

Ogółem

Zrealizowany udział
w całości rozprawy (%)

Planowany udział
w całości rozprawy według IPB
(%)

e) Informacja o dodatkowym zrealizowaniu zagadnień zaplanowanych na V-VIII
semestr kształcenia lub innych dodatkowych zagadnień nieujętych w IPB
(max. 2000 znaków bez spacji)
Zagadnienia ujęte w IPB

Dodatkowe zagadnienia
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2. Aktywność naukowa od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej WAT 1
1) Publikacje (autorzy, nazwa publikacji, wydawnictwo, nr ISBN, termin opublikowania lub złożenia

do druku, liczba punktów z wykazów, o których mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeśli publikacja jest ujęta na wykazie)

2) Zrealizowane

wystąpienia na krajowych lub międzynarodowych konferencjach

naukowych (nazwa konferencji, forma konferencji, forma wystąpienia, termin)

3) Udział
w
organizowaniu
konferencji
naukowych
międzynarodowych (nazwa konferencji, forma organizacji, termin)

krajowych

lub

4) Realizacja stażu naukowego lub wyjazdu studyjnego do krajowej lub
zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej (rodzaj wyjazdu, nazwa uczelni lub
instytucji przyjmującej, miejsce, termin)

5) Informacja o planowanych, a niezrealizowanych
aktywności naukowej – odniesienie do pkt 1-4

przedsięwzięciach

Aktywność naukowa doktoranta powinna być udokumentowana: w przypadku publikacji kopią pierwszej strony i
abstraktem lub krótkim streszczeniem (w przypadku oczekiwania na publikację), programem konferencji,
zaświadczeniem, dyplomem, itp.
1

5

6) Udział w projektach, grantach, programach
Lp.

Nazwa projektu,
grantu, programu

Instytucja
finansująca
/prowadząca
/realizująca

Czas udziału
od- do

Rola i udział
doktoranta

1.
7) Dodatkowe informacje
wyróżnienia itp.)

o osiągnięciach w okresie sprawozdawczym (np. nagrody

………………………………………………………
data i czytelny podpis doktoranta

Załączniki (dokumenty potwierdzające aktywność naukową):
1. ……………………………….
2. ……………………………….
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