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DECYZJA Nr 27/2021 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU 

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 26 lipca 2021 roku 

w sprawie zmiany wzoru sprawozdania rocznego  z przebiegu realizacji programu 

kształcenia oraz Indywidualnego Planu Badawczego 

 

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 37/2019 Senatu 

UPH z dnia 24 kwietnia 2019 roku: 

1. Zmieniam wzór sprawozdania rocznego z przebiegu realizacji programu kształcenia 

oraz realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB). 

2. Nowy wzór sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 

dr hab. Anna Kamecka, prof. uczelni 

  

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 

dr hab. Anna Kamecka profesor uczelni 



Załącznik do Decyzji nr 27  

Dyrektora Szkoły Doktorskiej UPH  

w Siedlcach z dnia 26 lipca 2021 r. 

 

Sprawozdanie roczne z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego 

I. Dane osobowe  

Doktorant  

Imię i nazwisko  

Dyscyplina  

Nr albumu  

Rok akademicki  

Dane do kontaktu  

Data złożenia IPB  

Okres sprawozdawczy  

Promotor 

Imię i nazwisko  

Stopień lub tytuł 

naukowy 

 

Dyscyplina   

Instytucja macierzysta  

Dane do kontaktu  

  

Szkoła Doktorska Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 



Promotor pomocniczy (Usunąć punkt wraz z tabelą jeżeli nie ma promotora pomocniczego) 

Imię i nazwisko  

Stopień lub tytuł 

naukowy 

 

Dyscyplina   

Instytucja macierzysta  

Dane do kontaktu  

II. Opis prac zrealizowanych  

Rok Semestr Zadanie(a) 

Czas 

wykonania 

(semestr) 

Opis realizacji zadania, 

wskazanie powodów 

niezrealizowania zadania 

Ocena 

wykonania 

(w %) 

1 

1     

2     

2 

3     

4     

3 

5     

6     

4 

7     

8     

  



III. Wykaz dorobku naukowego doktoranta  

1. Publikacje w czasopismach wykazanych w bazach Web of Science, Scopus  

Autor/autorzy Tytuł publikacji Nazwa czasopisma Nr ISSN Liczba punktów 

     

2. Publikacje w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowych, które w roku opublikowania były ujęte w wykazie sporządzonym 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) 

Autor/autorzy Tytuł publikacji Nazwa czasopisma Nr ISSN Liczba punktów 

     

3. Publikacje w czasopismach nieujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 267 ustawy oraz w bazach Web of Science i  Scopus 

Autor/autorzy Tytuł publikacji Nazwa czasopisma Nr ISSN Liczba punktów 

     

4. Monografie i rozdziały w monografiach, które w roku opublikowania były ujęte w wykazie 

wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe sporządzonym zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ustawy  

Autor/autorzy Tytuł monografii lub 

rozdziału w 

monografii (w 

przypadku rozdziału 

w monografii 

podajemy również 

jej tytuł oraz 

redaktorów) 

Wydawnictwo Nr ISBN Liczba 

punktów za 

monografię lub 

rozdział w 

monografii 

     



 

5. Monografie i rozdziały w monografiach nieujęte w wykazie sporządzonym zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ustawy 

Autor/autorzy Tytuł monografii lub 

rozdziału w monografii (w 

przypadku rozdziału w 

monografii podajemy 

również jej tytuł oraz 

redaktorów) 

Wydawnictwo Nr 

ISBN 

Liczba 

punktów za 

monografię lub 

rozdział w 

monografii 

     

6. Udział w konferencjach naukowych 

międzynarodowych 

Autor/autorzy Tytuł 

wystąpienia 

Rodzaj 

wystąpienia 

(referat, 

plakat, 

komunikat 

itp.) 

Tytuł 

konferencji 

Organizatorzy Data i 

miejsce 

konferencji 

      

krajowych 

Autor/autorzy Tytuł 

wystąpienia  

Rodzaj 

wystąpienia 

(referat, 

plakat, 

komunikat 

itp.) 

Tytuł 

konferencji 

Organizatorzy Data i 

miejsce 

konferencji 

      

  



7. Inna działalność naukowa 

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

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

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

………………………………………………………………………… 

IV. Wykaz dorobku organizacyjnego doktoranta 

1. Członkostwo w organizacjach naukowych międzynarodowych 

Imię i 

nazwisko 

Nazwa organizacji Status w organizacji 

(członek, członek władz 

itp.) 

Czas 

przynależności  

    

2. Członkostwo w organizacjach naukowych krajowych 

Imię i 

nazwisko 

Nazwa organizacji Status w organizacji 

(członek, członek władz 

itp.) 

Czas 

przynależności  

    

V. Opinia promotora na temat postępów w realizacji Indywidualnego Planu Badawczego 

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

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

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

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

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

Data i podpis doktoranta …………………………………………………………………………… 

Data i podpis promotora …………………………………………………………………………… 

Ewentualnie też 

Data i podpis promotora pomocniczego…………………………………………………………… 



Sprawozdanie roczne z realizacji Indywidulanego Planu Badawczego doktoranta 

………………………………………………… przyjąłem 

Data i podpis Dyrektora Szkoły Doktorskiej UPH……………………………………………… 


