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w sprawie realizacji wyjazdów badawczych doktorantów Szkoły Doktorskiej UPH

Ustalam zasady realizacji wyjazdów badawczych doktorantów Szkoły Doktorskiej UPH:
1. Zgodnie z § 5 ust. 5, pkt. 7 Regulaminu Szkoły Doktorskiej o wyjazd badawczy do 

jednostek naukowych, innych instytucji, ośrodków lub miejsc docelowych może ubiegać 
się każdy doktorant Szkoły Doktorskiej UPH.

2. Celem wyjazdu badawczego jest:
1) uzyskanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących prowadzonych badań naukowych;
2) pozyskiwanie informacji i danych związanych z przygotowaniem rozprawy 

doktorskiej;
3) przeprowadzenie określonych badań naukowych;
4) wymiana doświadczeń i wiedzy w obszarze związanym z tematem rozprawy 

doktorskiej.
3. Zgodę na wyjazd badawczy wyraża Dyrektor Szkoły Doktorskiej UPH.
4. Doktorant ubiegający się o wyjazd badawczy składa wniosek (załącznik nr 1) 

skierowany do Dyrektora Szkoły Doktorskiej UPH, zaopiniowany przez promotora.
5. Po zakończeniu wyjazdu badawczego doktorant zobowiązany jest do złożenia, 

Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej UPH krótkiego sprawozdania z realizacji wyjazdu 
badawczego (załącznik nr 2) wraz z opinią promotora, w terminie miesiąca od 
zakończenia wyjazdu.

6. Na podstawie złożonego sprawozdania ocenia się zasadność wyjazdu badawczego 
oraz celowość realizacji kolejnych wyjazdów.
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PISMO OKOLNE Nr 1/2021

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Przyrodnicze "  / Siedlcach

dr hab. Anna Kamecka, prdf. uczelni

Otrzymuje:
1) Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

mailto:szkoladoktorska@uph.edu.pl


Załącznik Nr 1

......................................dnia

imię i nazwisko doktoranta

Doktorant.............. roku

Szkoły Doktorskiej UPH

w dyscyplin ie......................

adres do korespondencji: ..

tel. kontaktowy:..............................................................

e -m a il:.............................................................................

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

WNIOSEK O WYJAZD BADAWCZY

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na wyjazd badawczy do 

(nazwa uczelni/instytucji/ośrodka/miejsce)

w term in ie :......................................................

Cel wyjazdu badawczego z uzasadnieniem

W związku z planowanym wyjazdem badawczym deklaruję, iż koszty dojazdu, realizacji 

wyjazdu badawczego oraz pobytu pokryte zostaną z następujących źródeł:

(podpis doktoranta)....................................................................

(podpis promotora)....................................................................

(podpis kierownika tematu badawczego*).............................

* w przypadku finasowania wyjazdu z tematu badawczego
IYREKTOR 

Szkcjły/ Doktorskiej
Uniwersytetu K- y— —  ■■------- -—

dr ha&T^rra i 
orofesc-r uczelni



Załącznik Nr 2

Siedlce, d n ia ................................................

imię i nazwisko doktoranta..................................................

Doktorant.............. roku

Szkoły Doktorskiej UPH

w dyscyplin ie.....................................................................

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYJAZDU BADAWCZEGO

(nazwa uczelni/instytucji/ośrodka/miejsce)

czas trwania wyjazdu badawczego od 

do............................................................

Opis osiągniętych efektów:

(podpis doktoranta) 

Opinia promotora:

(podpis promotora).....................................

Akceptuję/nie akceptuję*

podpis Dyrektora Szkoły Doktorskiej UPH

DY
Szkoły

Uniwersytetu
w

dr hab.oroi


