
 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych 

Uniwersytet w Białymstoku 

15-420 Białystok |  pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 85 

tel. 85 745 74 85  |  e-mail: szkoladoktorska.nh@uwb.edu.p 

Komunikat nr 5/2022  

Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych  

Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2022 r.  

 

w sprawie wzorów sprawozdań: rocznego i śródokresowego oraz wzoru opinii 

promotora obowiązujących od roku akademickiego 2022/2023  

w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Na podstawie § 105 ust. 4 pkt. 7 Uchwały nr 2455 Senatu Uniwersytetu w 

Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu w Białymstoku oraz § 

25 ust. 4 pkt. 2 Uchwały nr 3075 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2022 

r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych 

Uniwersytetu w Białymstoku w związku z Uchwałą nr 3035 Senatu Uniwersytetu w 

Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk 

Humanistycznych Uniwersytetu w Białymstoku określam wzory sprawozdań: rocznego i 

śródokresowego oraz wzór opinii promotora obowiązujących od roku akademickiego 

2022/2023. 

 

§ 1  

Wzór sprawozdania rocznego obowiązującego w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych 

Uniwersytetu w Białymstoku stanowi Załącznik nr 1 do Komunikatu. 

 

§ 2  

Wzór sprawozdania śródokresowego obowiązującego w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych 

Uniwersytetu w Białymstoku stanowi Załącznik nr 2 do Komunikatu. 

 

§ 3  

Wzór opinii promotora obowiązującej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w 

Białymstoku stanowi Załącznik nr 3 do Komunikatu. 

 

§ 4  

Komunikat wchodzi w życie z dniem 01 października 2022 r. 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej  

Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Białymstoku 

dr hab. Anna Nosek, prof. UwB 
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Załącznik nr 1 

do Komunikatu nr 5 

Dyrektora Szkoły Doktorskiej  

Nauk Humanistycznych UwB 

z dnia 30 września 2022 r. 

 

Białystok, dn…………… 

 

ROCZNE SPRAWOZDANIE DOKTORANTA 

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH   

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 

 
ZA ROK AKADEMICKI 20 ../20.. 

 
 

 

 

Imię i nazwisko doktoranta: ………………………….........……...…………….……………………….. 

Dyscyplina naukowa: ….........………………….………………… 

Numer albumu: ……………….........………………….………… 

Rok kształcenia: ……………….........………………….………… 

Stopień/tytuł, imię i nazwisko promotora: ……………….........………………………..…….………… 

Stopień/tytuł, imię i nazwisko promotora pomocniczego: …………..........………………….………… 

Katedra/Zakład/Pracownia: …………………………………….…….........………………….………… 

 

 

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:  

 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 
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I. Oświadczenie doktoranta dotyczące zrealizowanych w danym roku przedmiotów 

objętych programem kształcenia. 

Oświadczam, że w bieżącym roku akademickim zrealizowałem/łam wszystkie zajęcia  

oraz praktykę zawodową przewidziane programem kształcenia oraz uzyskałem/łam wszystkie 

wpisy w USOS
1
.  

 

………….…………………..       .................................................... 

(miejscowość, data)         (podpis doktoranta) 

  

II. Zajęcia dydaktyczne
2
 

Lp. 

Przedmiot (kod 

przedmiotu), kierunek, rok 

studiów, semestr 

Rodzaj 

zajęć
3
 

Liczba 

 godzin 

Nazwisko 

pracownika 

prowadzącego 

przedmiot 

Podpis prowadzącego 

przedmiot/koordynatora 

przedmiotu 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE SAMODZIELNIE PRZEZ DOKTORANTA 

1.      

2.      

3.      

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE WSPÓŁPROWADZONE PRZEZ DOKTORANTA 

1.      

2.      

3.      

RAZEM  Godzin  

 

                                                           
1
 Kompletność uzyskanych wpisów zostanie zweryfikowana przez pracownika Sekretariatu Szkoły Doktorskiej. 

2
 Wraz z tym dokumentem do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej należy złożyć druk hospitacji wypełniony przez 

promotora lub wyznaczonego przez promotora lub Dyrektora Szkoły samodzielnego pracownika naukowego. 
3
 ćwiczenia (ĆW), konwersatoria (KON), laboratorium (lab.) 
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III. Zadania badawcze zrealizowane według Indywidualnego Planu Badawczego
4
  

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

 

IV. Wykaz osiągnięć naukowych  

A. Prace naukowe opublikowane
5
 

Lp. Opis bibliograficzny publikacji
6
 Rok wydania Liczba punktów  

według MEiN 

1.    

2.    

3.    

 

B. Prace naukowe zrecenzowane przyjęte do druku
7
  

Lp. Opis bibliograficzny publikacji Przewidywany 

rok wydania 

Liczba punktów  

według MEiN 

1.    

2.    

3.    

 

                                                           
4
 Kolejność zadań zgodnie z indywidualnym planem badawczym. W szczególności proszę określić stopień 

zaawansowania rozprawy doktorskiej (koncepcja, liczba rozdziałów, przeprowadzone badania). W przypadku 

niezrealizowania zadania z IPB proszę objaśnić przyczyny. 
5
 W tym miejscu wpisane mogą być tylko opublikowane recenzowane prace naukowe.  

6
 W przypadku artykułu w czasopiśmie podać nazwisko i inicjał imienia autora/rów, tytuł artykułu, tytuł 

czasopisma, rok i numer wydania, numery stron. W przypadku artykułu w monografii podać nazwisko i inicjał 

imienia autora/rów, tytuł artykułu, w: tytuł monografii zbiorowej, red. nazwisko i inicjał imienia redaktora, 

wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numery stron. Jeśli publikacja została przygotowana we współautorstwie, 

Doktorant określa w procentach swój udział.  
7
 Można podać tylko te publikacje, które zostały pozytywnie zrecenzowane i autora poinformowano o przyjęciu 

artykułu do druku (przyjęcie do druku poświadcza redaktor naczelny czasopisma lub redaktor naukowy książki).  
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C. Prace naukowe złożone do druku  

Lp. Opis bibliograficzny publikacji Przewidywany 

rok wydania 

Liczba punktów  

według MEiN 

1.    

2.    

3.    

 

D. Udział w konferencjach naukowych  

Lp. Autor/autorzy, tytuł prezentacji Nazwa konferencji, 

rodzaj
8
, organizator, 

miejsce, data, strony  

Rodzaj 

uczestnictwa
9
 

Rodzaj  

prezentacji
10

, 

język wystąpienia 

1.     

2.     

3.     

 

V. Zaangażowanie w realizację projektów badawczych  

Lp. Instytucja przyznająca 

projekty badawcze  

w drodze konkursowej 

Tytuł projektu, kierownik 

Data 

złożenia/uzyskania 

Okres aktywności 

Rodzaj 

zaangażowania
11

 

1.     

2.     

3.     

 

VI. Staże naukowe
12

  

Lp. Wymienić jednostkę naukową, miejsce, opiekuna naukowego stażu Czas odbywania stażu 

                                                           
8
 krajowa, międzynarodowa, zagraniczna  

9
 bierne/czynne/jako autor prezentujący/jako współautor  

10
 Pełne wystąpienie, przedstawienie głównych tez referatu, plakat konferencyjny. Możliwe jest wpisanie tylko 

tych wystąpień, które doktorant może udokumentować certyfikatem uczestnictwa oraz programem 

konferencyjnym. 
11

 Złożenie wniosku, uzyskanie grantu/projektu, kierowanie grantem/projektem, uczestniczenie w realizacji 

grantu/projektu jako wykonawca (udokumentowane).  
12

 Wymienić można tylko udokumentowane wyjazdy na staże naukowe, również uczestnictwo w szkołach 

letnich/zimowych, praktykach naukowych za granicą z programu Erasmus lub innych. Za staż naukowy 

uznawany jest co najmniej dwutygodniowy pobyt w ośrodku naukowym/uczelni. 
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1.   

2.   

3.   

 

 
 

Oświadczam, iż zadania badawcze wymienione w punktach II-VI związane są  

z realizacją mojej pracy doktorskiej.  
 
………….…………………..       .................................................... 

(miejscowość, data)         (podpis doktoranta) 

 

 

VII. Działalność organizacyjna na rzecz UwB 

Lp. Wymienić rodzaj działalności i tytuł konferencji/wydarzenia
13

  Data, czas działalności  

1.   

2.   

3.   

 

VIII. Inne osiągnięcia i działalność doktoranta 

Lp. Wymienić rodzaj działalności czy osiągnięcia
14

  Data, czas działalności  

1.   

2.   

3.   

 

                                                           
13

 Wymienić można uczestnictwo w organizacji konferencji naukowej, prowadzenie warsztatów 

popularyzujących wiedzę, uczestnictwo w prowadzeniu imprezy popularyzującej naukę organizowanej przez 

Uniwersytet w Białymstoku lub inną jednostkę. 
14

 Wpisać tu można uzyskane nagrody za działalność naukową, organizacyjną, popularnonaukową, certyfikaty 

językowe, świadectwo zakończenia szkolenia pedagogicznego, współpracę naukową z innymi jednostkami, 

pełnienie funkcji w ciałach kolegialnych Wydziału/Instytutu czy Uniwersytetu, działalność w kołach naukowych 

czy też inne. 
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IX. Opinia promotora naukowego/promotora pomocniczego dotycząca osiągnięć 

doktoranta  
Należy wyraźnie określić stopień wypełnienia założeń spisanych w Indywidualnym Planie Badawczym. Należy ocenić 

wykonany zakres prac: zaawansowanie rozprawy doktorskiej, dorobek publikacyjny doktoranta, udział w konferencjach 

naukowych, stażach naukowych, itp.  

A) Przygotowanie rozprawy doktorskiej (stopień zaawansowania pracy i badań) 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

B) Aktywność naukowo-badawcza
15

 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

C) Pozostała aktywność 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

1. Zadania wskazane w indywidualnym planie badawczym przewidziane na rok kształcenia objęty 

sprawozdaniem zostały: 

 zrealizowane 

 częściowe zrealizowane 

 niezrealizowane 

 

2. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej oceniam jako: 

 wzorowe 

 zadawalające 

 niezadowalające 

 brak postępów 

 

 

 
………….…………………..       .................................................... 

(miejscowość, data)         (podpis promotora) 

 

.................................................... 

            (podpis promotora pomocniczego) 

                                                           
15 

Obejmuje publikacje, czynne uczestnictwo w konferencjach, staże, wnioski grantowe, itp. 
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X. Zaliczenie roku /wypełnia Dyrektor Szkoły Doktorskiej/ 

a) zaliczenie roku (tak/nie)*……………………….………..…...……… 

b) skreślenie z listy doktorantów (tak/nie)* ……….…………………….  

c)    inne uwagi ……………………………………………….........………… 

 

 

…………………………………..............…. 

Data i czytelny podpis/(imienna pieczęć) 

                                                                   Dyrektora Szkoły Doktorskiej 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

do Komunikatu nr 5 

Dyrektora Szkoły Doktorskiej  

Nauk Humanistycznych UwB 

z dnia 30 września 2022 r. 

 

Białystok, dn…………….….…. 

 

ŚRÓDOKRESOWE SPRAWOZDANIE DOKTORANTA 

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH  

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 

 

 
 

 

 

Imię i nazwisko doktoranta: ……………………………………............………………………..………. 

Dyscyplina naukowa: .................................................... 

Numer albumu: ...........................…………………..… 

Rok kształcenia: ......................……………………….. 

Stopień/tytuł, imię i nazwisko promotora: ......................................…………….………………………. 

Stopień/tytuł, imię i nazwisko promotora pomocniczego: ..........................................................………. 

Katedra/Zakład/Pracownia: ………………………….........……………….……………………………. 

 

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:  

 

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

  

 

 

 

 

I. Zrealizowane zadania badawcze według Indywidualnego Planu Badawczego /wypełnia 

doktorant/ 
Należy wyraźnie określić stopień realizacji założeń spisanych w Indywidualnym Planie Badawczym odnosząc się  

do każdego jego punktu.  

Do niniejszego sprawozdania należy dołączyć: 

-  koncepcję rozprawy doktorskiej obejmującą cel badań i opis problemu badawczego, hipotezy badawcze, analizę 

literatury przedmiotu, uzasadnienie podejmowanej tematyki w kontekście stanu wiedzy oraz wskazanie 
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nowatorskiego charakteru badań. Należy przedstawić sposób realizacji badań, opis proponowanych metod, technik 

i narzędzi badawczych, metody analizy i opracowania wyników wykorzystywane w badaniach. Należy opisać 

postęp prac i osiągnięte wyniki. 

-     dokumentację osiągnięć naukowych/organizacyjnych oraz innych doktoranta 

 

 

I ROK KSZTAŁCENIA – rok akad. 20../20.. 
 

 Termin/okres  

realizacji zadania 

Planowane aktywności doktoranta,  

 zakładane cele naukowe, dydaktyczne 

lub inne odnoszące się do efektów uczenia 

się na poziomie 8 PRK 

Opis zrealizowanej aktywności 

1.    

2.    

3.    

 

 

II ROK KSZTAŁCENIA – rok akad. 20../20.. 
 

 Termin/okres 

 realizacji zadania 

Planowane aktywności doktoranta,  

 zakładane cele naukowe, dydaktyczne 

lub inne odnoszące się do efektów 

uczenia się na poziomie 8 PRK 

Opis zrealizowanej aktywności 

1.    

2.    

3.    

 

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

……………………………….........………………….………………….........................................……. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

 

………….…………………..       .................................................... 

(miejscowość, data)         (podpis doktoranta) 
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II. Zrealizowane zadania badawcze według Indywidualnego Planu Badawczego /wypełnia 

promotor/ 
Należy wyraźnie określić stopień wypełnienia założeń zapisanych w Indywidualnym Planie Badawczym. 

A) Przygotowanie rozprawy doktorskiej (stopień zaawansowania pracy i badań) 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

D) Aktywność naukowo-badawcza
16

 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

E) Pozostała aktywność 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

 

Zadania wskazane w indywidualnym planie badawczym przewidziane na okres kształcenia objęty 

sprawozdaniem zostały: 

 zrealizowane 

 częściowe zrealizowane 

 niezrealizowane 

 

………….…………………..       .................................................... 

(miejscowość, data)         (podpis promotora) 

 

.................................................... 

            (podpis promotora pomocniczego) 
 

 

 

 

 

                                                           
16

 w tym publikacje, czynne uczestnictwo w konferencjach, staże, wnioski grantowe, itp. 
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Załącznik nr 3 

do Komunikatu nr 5/2022 

Dyrektora Szkoły Doktorskiej  

Nauk Humanistycznych UwB 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

Białystok, dn.………………… 

………………………………………………. 
imię i nazwisko Promotora 

 

………………………………………………. 
Katedra/Zakład 

………………………………………………. 
Wydział/Instytut 

 

Opinia promotora dotycząca aktywności doktoranta  

Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych
17

 
 

Doktorant ……………………………………………………………………………… 

Rok …………… 

 

A) Przygotowanie rozprawy doktorskiej (stopień zaawansowania pracy i badań) 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

……………………………………………………….........…………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

B) Aktywność naukowo-badawcza 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

C) Pozostała aktywność 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

………………………………………………………….........………………….……………………….. 

 

………….…………………..       .................................................... 

(miejscowość, data)         (podpis promotora) 

 

                                                           
17 Opinia dotyczy realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta, w tym jego aktywności naukowej oraz 

dydaktycznej. W przypadku doktorantów pierwszego roku opinia dotyczy realizacji zadań powierzonych doktorantowi przez 

promotora. 


