Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej
w brzmieniu Załącznika nr 3 do Uchwały Senatu 92/21
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Sprawozdanie z Przebiegu Przygotowania Rozprawy Doktorskiej i Realizacji IPB
za rok akademicki ……………….

1. Informacje Ogólne
Imię i nazwisko doktoranta:
Numer albumu:
Adres e-mail:
Jednostka:
Dziedzina/dyscyplina naukowa:
Imię,
nazwisko,
stopień/tytuł
naukowy Promotora:
Imię,
nazwisko,
stopień/tytuł
naukowy Promotora pomocniczego

2. Realizacja Praktyk Dydaktycznych
Zajęcia prowadzone samodzielnie
Zajęcia współprowadzone
Opracowane materiały dydaktyczne
(w tym prezentacje do zajęć)
Dodatkowe informacje o pracy
własnej
w
ramach
przeprowadzonych zajęć i jej
efektach

3. Prace organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału, Uczelni
1.
2.
3.
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Realizacja Indywidualnego Planu Badawczego
4. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
(opis – w punktach - przeprowadzonych w roku sprawozdawczym prac zmierzających do przygotowania
rozprawy doktorskiej, np. sformułowanie hipotez badawczych, przygotowanie przeglądu literatury,
zaplanowanie/wykonanie badań)

1.
2.
3.
Uzasadnienie rozbieżności pomiędzy IPB, a rzeczywistymi postępami

5. Realizacja Indywidualnego Planu Badań
(opis – w punktach – wykonanych zadań badawczych, np. zbudowano stanowisko pomiarowe…,
przeprowadzono pomiary…, wykonano obliczenia i analizy…)

1.
2.
3.
Uzasadnienie rozbieżności pomiędzy IPB, a rzeczywistymi postępami

6. Efekty działalności badawczej
Publikacje

Uczestnictwo w konferencjach oraz
seminariach (w tym seminariach
wydziałowych)

1. (tylko publikacje, które ukazały się drukiem w okresie
sprawozdawczym oraz publikacje, które zostały zaakceptowane
przez redakcję do druku, należy podać odpowiednio: imiona i
nazwiska autorów, tytuł publikacji, nazwę czasopisma, numer
tomu, strony, punktację wg MNiSW/IF za rok publikacji)
2.
3.
1. (nazwa konferencji, organizator, miejsce i termin, rodzaj
uczestnictwa: prezentacja ustna/poster, tytuł referatu, w
przypadku seminarium wydziałowego: nazwa wydziału
organizującego seminarium, termin, charakter uczestnictwa, tytuł
wygłoszonego referatu)
2.
3.

Informacje
o
zgłoszonych
i uzyskanych patentach
Inne efekty działalności badawczej

Uzasadnienie rozbieżności pomiędzy IPB, a rzeczywistymi efektami działalności badawczej

w przypadku braku danej pozycji należy wpisać: „Brak”
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7. Aktywność przygotowująca Doktoranta do pracy badawczej/badawczo-naukowej
Informacje na temat złożonych
wniosków o finansowanie badań
Informacje o udziale w grantach
oraz pracach statutowych
Odbyte staże, wyjazdy studyjne,
specjalistyczne kursy lub szkolenia
Inne działania, których celem jest
przygotowanie Doktoranta do pracy
badawczej/badawczo-rozwojowej

Uzasadnienie rozbieżności pomiędzy IPB, a faktycznie zrealizowanymi aktywnościami

8. Inne formy aktywności naukowej
1.
2.
3.
4.

…………………………..
(data i podpis Doktoranta)

Opinia Promotora z przebiegu przygotowania rozprawy doktorskiej i realizacji IPB
9. Opinia Promotora
(opinia dotyczy rezultatów i postępów prac ujętych w IPB, bez niej sprawozdanie nie zostanie przyjęte)
Imię i nazwisko Promotora:
Aktualny stopień zaawansowania
pracy doktorskiej:
Zmiana w stosunku do stanu z przed
roku:
(maksymalnie 500 słów)
Opinia Promotora

*- niepotrzebne skreślić

…………………………….
(data i podpis Promotora)
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Opinia Promotora z przebiegu przygotowania rozprawy doktorskiej i realizacji IPB
10. Opinia Promotora
(opinia dotyczy rezultatów i postępów prac ujętych w IPB, bez niej sprawozdanie nie zostanie przyjęte)
Imię i nazwisko Promotora:
Aktualny stopień zaawansowania
pracy doktorskiej:
Zmiana w stosunku do stanu z przed
roku:
(maksymalnie 500 słów)
Opinia Promotora

*- niepotrzebne skreślić

…………………………….
(data i podpis Promotora)

Opinia Promotora pomocniczego z przebiegu przygotowania rozprawy doktorskiej i realizacji IPB

11. Opinia Promotora pomocniczego
(opinia dotyczy rezultatów i postępów prac ujętych w IPB, bez niej sprawozdanie nie zostanie przyjęte)
Imię
i
nazwisko
Promotora
pomocniczego:
Aktualny stopień zaawansowania
pracy doktorskiej:
Zmiana w stosunku do stanu z przed
roku:
(maksymalnie 500 słów)
Opinia Promotora pomocniczego

*- niepotrzebne skreślić

……………………………………….
(data i podpis Promotora pomocniczego)
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