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ZARZĄDZENIE NR 10/2021 
DYREKTORA MIĘDZYDZIEDZINOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
z dnia 15 września 2021 r.  

w sprawie wzoru, terminu, miejsca i sposobu składania 
sprawozdania rocznego doktoranta  

 
Na podstawie § 37 Regulaminu Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej (Załącznik 

nr 4 do uchwały nr 444 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminów szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim, 
Monitor UW z 2019 r. poz. 191) postanawia się, co następuje: 

 
§ 1 

Wprowadza się wzór sprawozdania rocznego doktoranta, stanowiący załącznik 
do zarządzenia, zwany dalej „sprawozdaniem”. 

 
§ 2 

Ustala się okres od 15 do 30 września jako termin składania przez doktorantów 
Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej sprawozdania za trwający rok akademicki. 
Do sprawozdania załącza się opinię promotora lub promotorów. 

 
§ 3 

Podpisane sprawozdanie, o którym mowa w § 1, wraz z opinią promotora 
lub promotorów należy przesłać za pośrednictwem elektronicznej poczty uniwersyteckiej 
pod adresem szkola.m@uw.edu.pl lub innym, wskazanym przez Dyrektora 
Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej.  

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 30 września 
2024 roku. 

 

Dyrektor Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej UW: P. Stępień 
  

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
MIĘDZYDZIEDZINOWA SZKOŁA DOKTORSKA 

 

 



Załącznik  
do Zarządzenia nr 10/2021 Dyrektora Międzydziedzinowej  

Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wzoru,  

terminu, miejsca i sposobu składania  
sprawozdania rocznego doktoranta  

 
 

WZÓR 
 

Sprawozdanie roczne doktoranta 

MIĘDZYDZIEDZINOWA SZKOŁA DOKTORSKA 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

Rok akademicki .../... 

 
1) Nazwisko i imię doktoranta, nazwisko i imię oraz stopień/tytuł naukowy promotora i afiliacja; 
nazwisko i imię oraz stopień/tytuł naukowy drugiego promotora/promotora pomocniczego 
i afiliacja. 
 
2) Temat projektu doktorskiego; dziedziny/dyscypliny pracy naukowej. 
 
3) Wskazanie postępów w realizacji obowiązkowego programu kształcenia (tytuł, nazwisko 
prowadzącego, uczelni/instytutu, semestru, wymiaru godzinowego, kodu przedmiotu, jeśli 
dostępny). Wskazanie przedmiotów dodatkowych jest fakultatywne. 
 
4) Wskazanie postępów w realizacji IPB w sposób zrozumiały dla niespecjalisty (począwszy 
od drugiego roku kształcenia). 
 
5) Wykaz odbytych praktyk dydaktycznych (szczegółową informację o praktykach składa się 
rokrocznie na formularzu praktyk) oraz uczestnictwo w innych formach aktywności dydaktycznej 
(np. praca ze studentami I i II stopnia przy przygotowaniu przez nich prac dyplomowych). 
 
6) Syntetyczny plan dalszej pracy nad rozprawą doktorską (na kolejny rok akademicki 
po zatwierdzeniu Indywidualnego Planu Badawczego). 
 
7) Dorobek naukowy doktoranta uzyskanego w ciągu zaliczanego roku kształcenia, w tym:  
 
a) publikacje naukowe (pełne dane bibliograficzne publikacji, które ukazały się po 30. września 
poprzedniego roku, oraz ich kopie bądź wydruki plików dostarczonych przez wydawcę, 
z numeracją stron) 
 
b) udział w konferencjach naukowych (nazwa konferencji, termin oraz tytuł referatu, prezentacji 
posterowej, albo informacja o biernym udziale) 
 
c) działalność popularyzatorska 
 
d) udział w projektach badawczych 
 
e) otrzymane stypendia naukowe (poza stypendium doktoranckim otrzymywanym ze szkoły) 
 
f) złożone wnioski grantowe 
 
g) wyjazdy lub staże badawcze 



 
h) nagrody 
 
i) udział w szkoleniach, warsztatach, szkołach letnich lub stażach naukowych 
 
j) działalność organizacyjna na rzecz środowiska akademickiego 
 
k) inne osiągnięcia. 
 

 

Podpis doktoranta …………………………………………………………………………………. 

 

Podpis promotora ……………………………………………………….…………………………… 

 

Podpis drugiego promotora/promotora pomocniczego ……………………………………. 

 

Data złożenia RSD ……………………………………………………..……………………………… 

 
 

 
 


