RAPORT ROCZNY W PROGRAMIE „DOKTORAT WDROŻENIOWY”
Doktorant składa do administracji SzD PP, w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 20 września, następujące
informacje oraz dokumenty, niezbędne do przygotowania raportu rocznego do Ministerstwa, takie jak:
I. Podstawowe informacje o doktoracie:
1. Temat doktoratu
2. Imię (imiona) i nazwisko uczestnika szkoły doktorskiej
3. Nazwę i siedzibę podmiotu, który zatrudnia uczestnika
szkoły doktorskiej biorącego udział w programie
4. Przedmiot działalności podmiotu, który zatrudnia uczestnika
szkoły doktorskiej biorącego udział w programie, określony
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
5. Imię i nazwisko promotora
6. Imię i nazwisko opiekuna pomocniczego
7. Dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową albo dziedzinę sztuki i
dyscyplinę artystyczną
8. Czas kształcenia w szkole doktorskiej w ramach programu
9. Słowa kluczowe
10. Stan realizacji doktoratu, zgodnie z indywidualnym planem
badawczym, ze wskazaniem wyrażonego w procentach
stopnia zaawansowania od początku realizacji
II. Opis postępów doktoranta w realizacji doktoratu (w raportowanym okresie).
Opis (min. 3000 znaków ze spacjami plus ewentualnie rysunki i tabele) zawierający w nagłówku temat doktoratu,
imię i nazwisko uczestnika programu oraz na dole strony własnoręczny podpis doktoranta.
Opis powinien składać się z dwóch części:
1) postępu działalności naukowej doktoranta (m.in. warsztaty, wystąpienia konferencyjne, publikacje i inne formy
działalności naukowej) i
2) postępu działalności wdrożeniowej doktoranta (m.in. związek badań naukowych z działalnością podmiotu,
który zatrudnia uczestnika szkoły doktorskiej, a także praktyczne znaczenie uzyskanych wyników badań
naukowych i potencjał w zakresie ich wdrożenia).
Opis uzyskanych wyników prac badawczych i wdrożeniowych należy przedstawić w odniesieniu do zaplanowanego
planu badawczego, z podkreśleniem faktycznego udziału merytorycznego Doktoranta w prezentowanych
osiągnięciach.
III. Załączniki:
1) dokumenty potwierdzające upowszechnianie badań naukowych i prac wdrożeniowych (m.in. wystąpienia
konferencyjne, publikacje, patenty i inne);
2) indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce oraz ewentualne recenzje tego planu (wymagany do załączenia w pierwszym
raporcie rocznym);
3) kopię oceny śródokresowej uczestnika programu, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wymagany do załączenia w drugim i następnych raportach
rocznych);
4) opinię promotora o postępach w realizacji doktoratu;
5) opinię opiekuna pomocniczego o postępach w realizacji doktoratu.
Uczelnia ma obowiązek złożyć do Ministerstwa:
1) Raporty Roczne sporządzone wg stanu na dzień 30 września, w terminie do dnia 10 października przez
trzy pierwsze lata obowiązywania Umowy,
2) Raport Końcowy - do dnia 31 października ostatniego roku realizacji badań naukowych lub prac
rozwojowych.
Komunikat Ministerstwa z dnia 27 lipca 2020 r. Tryb składania raportów rocznych w ramach programu „Doktorat
wdrożeniowy”.

