SPRAWOZDANIE SEMESTRALNE

DOKTORANTA SZKOŁY DOKTORSKIEJ WAT
Z REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PLANU BADAWCZEGO
1. Rok akademicki i semestr kształcenia doktoranta, którego sprawozdanie dotyczy
2. Imię i nazwisko doktoranta
3. Dyscyplina naukowa
4. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko promotora/promotorów

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

7. Indywidualny Plan Badawczy (IPB) – plan na semestr sprawozdawczy 1
Etapy przygotowania rozprawy doktorskiej
i planowane do realizacji zagadnienia

1

na podstawie Indywidualnego Planu Badawczego doktoranta

Zakładany
udział w całości
rozprawy (%)

8. Indywidualny Plan Badawczy (IPB) – realizacja w semestrze sprawozdawczym
1) Informacji o realizacji zaplanowanych etapów i zagadnień 2

2) procentowa realizacja zagadnień zaplanowanych w semestrze sprawozdawczym,
udział w całości rozprawy (%)

3) informacja o niezrealizowanych zagadnieniach lub niewypełnienia zakładanego
w pkt 7 udziału procentowego w całości rozprawy 3

4) informacja o realizacji niezrealizowanych zagadnień wskazanych w poprzednim
sprawozdaniu semestralnym 4

5) informacja o realizacji dodatkowych zagadnień, w tym zagadnień planowanych
w kolejnych semestrach kształcenia

6) dodatkowe informacje dotyczące realizacji IPB 5

9. Stan przygotowania rozprawy doktorskiej (%) 6

max. 5000 znaków bez spacji, czcionka Arial, styl normalny, rozmiar 12, interlinia 1,5, tekst wyjustowany.
należy podać przyczyny i planowany termin zrealizowania zagadnień
4
nie dotyczy sprawozdania za semestr III, w przypadku sprawozdania za semestr V należy odnieść się do
niezrealizowanych zagadnień ujętych w Raporcie śródokresowym
5
Informacja o planowanych zmianach w IPB
6
stan na koniec semestru sprawozdawczego - % przygotowania całości rozprawy doktorskiej
2
3

2

10. Aktywność naukowa w semestrze sprawozdawczym
1) zrealizowane wystąpienia na krajowych lub międzynarodowych konferencjach
naukowych (nazwa konferencji, forma wystąpienia, termin)

2) udział w organizowaniu konferencji naukowych krajowych lub międzynarodowych
(nazwa konferencji, forma wystąpienia, termin)

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

4) Publikacje - upowszechnienie wyników B+R na zasadach otwartego dostępu (nazwa
publikacji, wydawnictwo, nr, ISBN, termin opublikowania lub złożenia do druku)

5) Informacja o niezrealizowanych, planowanych w semestrze sprawozdawczym
przedsięwzięciach aktywności naukowej doktoranta 7
6) Dodatkowe informacje (nagrody, wyróżnienia, inne formy aktywności naukowej)

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

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - prezentacja doktoranta z seminarium doktoranckiego
2. Załącznik nr 2 - inne dokumenty np. rozdział rozprawy doktorskiej

7

odniesienie do zaplanowanych przedsięwzięć w kategoriach wskazanych w ppkt 1-4

3

