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PLAN SZKOLENIA

▪Aspekty prawne związane z Indywidualnym Planem Badawczym

▪Indywidualny Plan Badawczy jako przedmiot oceny śródokresowej

▪Zawartość formularza Indywidualnego Planu Badawczego

▪Składanie Indywidualnego Planu Badawczego



CZYM JEST IPB?

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz . 478, 619).

Art. 201
3. Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego
planu badawczego.

IPB jest dokumentem regulującym przebieg kształcenia doktoranckiego i prac nad rozprawą
doktorską - określa m.in. wiążący termin złożenia rozprawy doktorskiej (art. 204 ust. 2 zd. 1
p.s.w.i.n.) oraz harmonogram prac nad rozprawą doktorską (art. 202 ust. 1 in medio p.s.w.i.n.).

W związku z tym konieczne jest wskazanie w nim m.in. przedmiotów, jakie doktorant/-ka
zamierza realizować w toku kształcenia.



IPB JAKO PRZEDMIOT OCENY 
ŚRÓDOKRESOWEJ

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz . 478,
619).

Art. 202
2. Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w
programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów - w trakcie czwartego
semestru.

Ponieważ realizacja IPB podlega ocenie śródokresowej warto zwrócić uwagę na to, co należy
zawrzeć w IPB a co w nim pominąć.



ZAWARTOŚĆ IPB

Projekt IPB zawiera w szczególności:
1) temat badań wraz z uzasadnieniem jego podjęcia;
2) pytania, tezy lub hipotezy badawcze;
3) harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej;
4) określenie formy preferowanej współpracy z promotorem;
5) określenie formy rozprawy doktorskiej;
6) zadania badawcze, w tym określenie ewentualnych planowanych badań zagranicznych;
7) określenie stosowanych metod badawczych;



ZAWARTOŚĆ IPB

8) określenie ryzyk badawczych i sposobów ich minimalizowania;
9) zarys aktualnego stanu badań dotyczących zagadnień będących przedmiotem rozprawy
doktorskiej, w tym literaturę przedmiotu;
10) planowany udział w konferencjach, warsztatach, szkołach letnich itp.;
11) znaczenie zaplanowanych badań;
12) planowane elementy programu kształcenia z dostępnych do wyboru sprzyjające
przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
13) planowane efekty badań oraz sposoby ich upowszechniania;
14) termin złożenia rozprawy doktorskiej.



ROZPRAWA DOKTORSKA

Rozprawa doktorska winna stanowić (a) oryginalne rozwiązanie problemu naukowego; ALBO (b)
oryginalne rozwiązanie w zakresie stosowania wyników własnych badań naukowych w sferze
gospodarczej lub społecznej; ALBO (c) oryginalne dokonanie artystyczne (art. 187 ust. 2 p.s.w.i.n.).

Rozprawa doktorska winna prezentować (1) ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie
ORAZ (2) umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej (art. 187 ust. 1
p.s.w.i.n.).



FORMA ROZPRAWY 
DOKTORSKIEJ

Rozprawa doktorska może mieć jedną z następujących form:
▪ Praca pisemna – monografia naukowa;
▪ Zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów,
▪ Praca projektowa,
▪ Praca konstrukcyjna,
▪ Praca technologiczna,
▪ Praca wdrożeniowa,
▪ Praca artystyczna,
▪ Samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej (art. 187 ust. 3 p.s.w.i.n.).

Praca doktorska może być napisana w języku polskim lub obcym, przy czym nie ma obowiązku
wskazania języka pracy w IPB.



TERMIN ZŁOŻENIA ROZPAWY 
DOKTORSKIEJ

▪ IPB wskazuje termin złożenia rozprawy doktorskiej.
▪ Termin ten ma charakter wiążący, a niezłożenie doktoratu w tym terminie skutkuje

skreśleniem doktoranta/-tki z listy doktorantów (art. 203 ust. 1 pkt 2 p.s.w.i.n.).
▪ Ponieważ w szkołach doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego kształcenie trwa 4 lata

najpóźniejszy termin złożenia rozprawy to 4 lata od dnia złożenia ślubowania.
▪ Najlepiej wpisać w IPB: "do końca 4. roku kształcenia" - nie ma obowiązku wskazania daty

dziennej (np. 30 września 2023 r.).

Czy warto wpisać termin wcześniejszy? Moim zdaniem nie. Zawsze można złożyć rozprawę
wcześniej, ale jej niezłożenie we wskazanym w IPB terminie ma bardzo poważne
konsekwencje.



ZADANIA BADAWCZE

W IPB należy wskazać zadania badawcze oraz harmonogram prac nad rozprawą doktorską.
Jak to zrobić?

▪ Zadania badawcze powinny cechować się pewnym stopniem konkretności - ale nie być zbyt
konkretne, bowiem z odstępstwa od planu będzie trzeba się wytłumaczyć.

▪ Z punktu widzenia przebiegu oceny śródokresowej - dobrze wskazać, że na trzecim I czwartym
roku doktoratu będzie się kończyło zadania rozpoczęte na roku odpowiednio drugim I trzecim –
w ten sposób nawet jeśli nie skończy się jakiegoś zadania będzie to zgodne z IPB.

▪ Ocena śródokresowa jest przeprowadzana po zakończeniu drugiego roku – w związku z tym
najlepiej zaplanować mniej zadań na rok drugi a więcej na kolejne - jeśli zrobicie coś awansem to
tym lepiej dla was ;)

▪ Najbardziej ryzykowne zadania badawcze najlepiej planować na rok trzeci I kolejne, o ile to tylko
możliwe.



PUBLIKACJE, KONFERENCJE

W IPB należy wskazać m.in. planowane konferencje oraz szkoły letnie, w których chce się
wziąć udział oraz sposoby publikacji wyników badań naukowych.
Jak to zrobić?

▪ NIE WPISYWAĆ KONKRETNYCH KONFERENCJI ANI CZASOPISM/WYDAWNICTW.
▪ Jeśli planujesz udział w konferencji -> dobrze jest wskazać, że weźmiesz udział w

konferencji takiej jak na przykład…
▪ Unikaj wskazania, że opublikujesz swoje prace. Data publikacji nie zależy bowiem od

Ciebie. Lepiej napisać, że przygotujesz do publikacji w czasopiśmie takim jak na
przykład...



UZGODNIENIE TREŚCI IPB

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz . 478, 619).

Art. 202
1.Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny
plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy
doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12
miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora
pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.



UZGODNIENIE TREŚCI IPB

▪ IPB podlega uzgodnieniu z promotorem lub promotorami.
▪ Oznacza to, że promotor/promotorzy muszą zgodzić się na całokształt treści IPB.
▪ Jeśli masz więcej niż jednego promotora/promotorkę, każdy i każda z nich musi zgodzić

się na całokształt IPB.

▪ W przypadku, w którym masz promotora/-rkę pomocniczego/-ą opiniuje on/ona IPB.
Oznacza to, że może nie zgodzić się z jednym lub większą liczbą rzeczy tam zapisanych
(ale oczywiście, z uwagi na dobrą przyszłą współpracę, nie zalecamy takiej sytuacji ;)



SKŁADANIE IPB

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz . 478, 619).

Art. 202
1.Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan
badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i
przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od
dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest
przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.



SKŁADANIE IPB

▪ Doktorant przedstawia IPB podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską, tj.
Uniwersytetowi.

▪ Dyrektor Szkoły Doktorskiej nie ma kompetencji do zatwierdzania planu badawczego.
Podlega on uzgodnieniu wyłącznie z promotorem/promotorką/promotorami.
▪Wynika to bezpośrednio z przepisów p.s.w.i.n. -> plan jest przedstawiany. Po stronie

uczelni nie ma uprawnienia ani obowiązku do wydania jakiegokolwiek rozstrzygnięcia,
decyzji czy innego aktu w tej sprawie. Nie może zatem dojść też do odmowy
zatwierdzenia planu.

▪ Dyrektor Szkoły Doktorskiej może nakazać uzupełnienie/poprawienie planu, jeśli nie
zawiera on wszystkich elementów wymaganych ustawą lub regulaminem szkoły.



SKŁADANIE IPB

▪ Jeśli Dyrektor odmówi przyjęcia lub "nie zatwierdzi" planu badawczego -> natychmiast
zawiadom Radę Doktorantów Twojej szkoły albo Zarząd Samorządu Doktorantów
(doktoranci@samorzad.uw.edu.pl). Będziemy reagować!

mailto:doktoranci@uw.edu.pl


TERMIN ZŁOŻENIA IPB

IPB jest składany w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia w szkole
doktorskiej (art. 202 ust. 1 in medio p.s.w.i.n.).

Dniem rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej jest dzień złożenia ślubowania przez
doktoranta/-tkę (art. 200 ust. 8 p.s.w.i.n.)

Oznacza to, że termin na złożenie IPB biegnie indywidualnie dla każdego i każdej z was i jest
uzależniony od dnia, w którym podpisaliście/kliknęliście w USOSweb ślubowanie.

Przykład: Joanna kliknęła w USOS ślubowanie 5 października 2021 r. Termin złożenia IPB
dla niej upływa w dniu 5 października 2022 r.



TERMIN ZŁOŻENIA IPB

Jeśli doktorant/-ka zawiesił/-a kształcenie w szkole doktorskiej z jakiegokolwiek powodu
(np. Stanu zdrowia) - terminu zawieszenia kształcenia nie wlicza się do terminu na
złożenie IPB.

Przykład: Jan złożył ślubowanie 12 października 2020 r. W międzyczasie z powodu stanu
zdrowia zawiesił kszałcenie w szkole doktorskiej na trzy miesiące (i nie otrzymywał w tym
czasie stypendium). W związku z tym termin złożenia IPB w jego przypadku upływa 12
stycznia 2022 r.

UWAGA: Szkoły doktorskie przyjmują inną i nieprawidłową interpretację przepisów. W
razie sytuacji wątpliwych/konfliktowych - prosimy o kontakt pod adresem:
doktoranci@samorzad.uw.edu.pl

mailto:doktoranci@samorzad.uw.edu.pl


CO SIĘ STANIE, JEŚLI NIE 
ZŁOŻĘ IPB W TERMINIE?

Zgodnie z § 42 ust. 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze Regulaminu SDNS Dyrektor Szkoły
Doktorskiem może skreślić doktoranta z listy w przypadku niezłożenia IPB w terminie 12
miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

Dyrektor może - ale nie ma takiego obowiązku.
W razie jakichkolwiek trudności ze złożeniem IPB w terminie najlepiej zawczasu
poinformować o tym Dyrektora Szkoły Doktorskiej.



NIE MOGĘ DOGADAĆ SIĘ Z 
PROMOTOREM CO DO TREŚCI IPB. 
CO ROBIĆ?

Jest to sytuacja problematyczna. W momencie, w którym złożony zostanie IPB promotor/-
ka nie może już zrzec się obowiązków promotorskich wobec doktoranta/tki.

Jest kilka opcji:
1) spróbować jednak dogadać się z promotorem/-rką,
2) skorzystać ze wsparcia zespołu ekspertów, zgodnie z regulaminem szkoły,
3) skorzystać z pomocy Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW,
4) skorzystać z pomocy Rzeczniczki Akademickiej,
5) zwrócić się o pomoc do dyrektora szkoły doktorskiej,
6) zmienić promotora/-rkę.



CZY MOGĘ ZMIENIĆ IPB PO 
JEGO ZŁOŻENIU?

Tak.

IPB co do zasady można zmienić po dokonaniu oceny śródokresowej lub upływie okresu
zawieszenia kształcenia (§ 23 zd. 1 Regulaminu SDNS).

IPB może być zmieniony również w szczególnie uzasadnionych przypadkach przed
rozpoczęciem oceny śródokresowej (§ 23 zd. 2 Regulaminu SDNS).

Zmiana IPB może być już zależna od zgody dyrektora szkoły doktorskiej.



CZY PO OCENIE 
ŚRÓDOKRESOWEJ MOŻNA 
ZAPOMNIEĆ O IPB?

Nie.

Obowiązkiem doktoranta/-tki jest realizacja IPB (art. 207 ust. 2 p.s.w.i.n.).
Z powodu niewywiązywania się z obowiązków doktoranckich, w tym realizacji IPB
doktorant może być skreślony z listy (art. 203 ust. 2 pkt 2 p.s.w.i.n.).

Jako środek "dyscyplinujący" Dyrektor Szkoły Doktorskiej może zażądać przedłożenia
materiałów z pracy nad rozprawą doktorską w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14
dni (§ 42 ust. 5 pkt 3 Regulaminu SDNS). Przepisy nie precyzują co jest "materiałem";
Dyrektor nie ma kompetencji do samodzielnego ustalenia, co ma zostać przedłożone -
zależy to od uznania doktoranta/-tki.



Q&A
Czas na pytania, na które do tej pory nie padły odpowiedzi!



ZNAJDŹ NAS W SIECI :)

▪ Nagranie ze szkolenia oraz materiały będą dostępne na 

stronie: http://www.doktoranci.uw.edu.pl/materialy-ze-szkolen/

▪ W razie pytań służymy pomocą:

doktoranci@samorzad.uw.edu.pl

http://www.doktoranci.uw.edu.pl/materialy-ze-szkolen/
mailto:doktoranci@samorzad.uw.edu.pl
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