
Zarządzenie Nr 60/2019 

 
Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Indywidualnego Planu Badawczego  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

 

 

§1 

Indywidualny Plan Badawczy zawiera następujące elementy: 

1) uzasadnienie wyboru tematu projektu badawczego ze wskazaniem najnowszego  

w wybranym zakresie piśmiennictwa naukowego, 

2) materiał i metody badań, 

3) planowany kosztorys badań, 

4) źródła finansowania badań, 

5) spis piśmiennictwa, 

6) niezbędne zgody i zezwolenia na przeprowadzenie pracy badawczej ze strony 

kierowników jednostek naukowych, dyrektorów szpitali, Komisji Bioetycznej i 

innych, 

7) harmonogram realizacji badań i rozprawy doktorskiej z uwzględnieniem: 

a) opisu realizowanego zadania, 

b) okresu realizacji zadania (rozpisany na miesiące), 

c) procentowego określenia postępu w realizacji rozprawy doktorskiej. 

 

 

§2 

Wzór Indywidualnego Planu Badawczego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem, podpisania i obowiązuje od 1.10.2019 r. 

 
 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 



Załącznik  

do Zarządzenia Nr .../2019 

 

 

INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY 

 

Imię i nazwisko doktoranta:  

Temat rozprawy doktorskiej: 

 

 

 

 

Dyscyplina naukowa:  

Imię i nazwisko promotora:  

Jednostka naukowa promotora:  

Imię i nazwisko promotora 

pomocniczego: 
 

Jednostka naukowa promotora 

pomocniczego: 
 

 

 

Przebieg prac w realizacji rozprawy doktorskiej: 

1) uzasadnienie wyboru tematu projektu badawczego ze wskazaniem najnowszego w 

wybranym zakresie piśmiennictwa naukowego (min. 1500 znaków); 

2) materiał i metody badań; 

3) planowany kosztorys badań; 

4) źródła finansowania badań; 

5) spis piśmiennictwa; 

6) niezbędne zgody i zezwolenia na przeprowadzenie pracy badawczej ze strony 

kierowników jednostek naukowych, dyrektorów szpitali, Komisji Bioetycznej i innych; 

7) harmonogram realizacji badań i pracy doktorskiej z uwzględnieniem: 

a) opisu realizowanego zadania; 

b) okresu realizacji zadania (rozpisany na miesiące); 

c) procentowego określenia postępu w realizacji rozprawy doktorskiej  (%); 

 



 

Cele do osiągnięcia w ciągu I roku kształcenia w Szkole Doktorskiej (12 miesięcy) 

Opis realizowanego 

zadania 

Okres realizacji zadania 

(rozpisany na miesiące) 

procentowe określenie postępu 

w realizacji rozprawy 

doktorskiej (%)* 

Uwagi 

 

 

 

 

 

   

 

 

Cele do osiągnięcia w ciągu II roku kształcenia w Szkole Doktorskiej (12 miesięcy) 

Opis realizowanego 

zadania 

Okres realizacji zadania 

(rozpisany na miesiące) 

procentowe określenie postępu 

w realizacji rozprawy 

doktorskiej (%)* 

Uwagi 

 

 

 

 

 

   

 

Cele do osiągnięcia w ciągu III roku kształcenia w Szkole Doktorskiej (12 miesięcy) 

Opis realizowanego 

zadania 

Okres realizacji zadania 

(rozpisany na miesiące) 

procentowe określenie postępu 

w realizacji rozprawy 

doktorskiej (%)* 

Uwagi 

 

 

 

 

 

   

 

Cele do osiągnięcia w ciągu IV roku kształcenia w Szkole Doktorskiej (12 miesięcy) 

Opis realizowanego 

zadania 

Okres realizacji zadania 

(rozpisany na miesiące) 

procentowe określenie postępu 

w realizacji rozprawy 

doktorskiej (%)* 

Uwagi 

 

 

 

 

 

   

 

Termin złożenia rozprawy doktorskiej: ................................................. 

………………………………… 

podpis doktoranta 

 

…………………………… 

podpis i pieczątka promotora 

 

 

 

 

 

……………………………………....... 

podpis i pieczątka promotora 

pomocniczego 

 

                                                           
* przy założeniu, że 100% realizacji stanowi złożenie pracy doktorskiej 


