Tekst ujednolicony opracowany na postawie:
Instrukcji nr 11 z dnia 11 stycznia 2021 r. oraz decyzji nr 14 z dnia 28 czerwca 2021 r.
Stan prawny obowiązujący na dzień 28 czerwca 2021 r.
Załącznik do
Instrukcji Dziekana Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
w sprawie złożenia Indywidualnego Planu Badawczego w systemie informatycznym
i zatwierdzenia przez promotora

Formularz
INDYWIDUALNEGO PLANU BADAWCZEGO
(wzór)
1) Dane podstawowe
Imię i nazwisko doktoranta:
Język rozprawy doktorskiej:
Temat rozprawy doktorskiej:
Dyscyplina naukowa:
Imię i nazwisko promotora:
Miejsce pracy promotora:
Imię i nazwisko promotora pomocniczego:
Miejsce pracy promotora pomocniczego:
Planowany termin złożenia rozprawy
doktorskiej
2) Konspekt rozprawy doktorskiej zawierający następujące elementy (minimum 30 000 znaków plus
bibliografia):
a) temat i uzasadnienie tematu rozprawy doktorskiej na podstawie przeglądu literatury wraz ze
wskazaniem luki badawczej,
b) cele rozprawy doktorskiej, tezy lub hipotezy lub pytania badawcze,
c) opis metody badawczej,
d) wskazanie formy rozprawy doktorskiej,
e) struktura rozprawy doktorskiej,
f) podstawowa bibliografia.
3) Planowany budżet badania.
4) Źródła finansowania badań.
5) Plan, w podziale na semestry, studiowania przedmiotów fakultatywnych z oferty Szkoły
Doktorskiej w danym programie kształcenia.
6) Harmonogram realizacji badań i rozprawy doktorskiej. Harmonogram powinien być tak ułożony,
aby w pierwszych czterech semestrach powstało co najmniej 25% rozprawy doktorskiej.

Semestr

I

Opis realizowanego
zadania

Postęp w realizacji
rozprawy doktorskiej (%)
(całość rozprawy w
momencie składania
wniosku o rozpoczęcie
procedury nadania stopnia
doktora – 100%)

Uwagi
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II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Uwaga:
Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 lipca 2018 roku:
art. 204 ust. 1. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
art. 204 ust. 2. Indywidualny plan badawczy określa termin złożenia rozprawy doktorskiej.
Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej w SGH:
§ 27 ust. 1. Podstawą ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej jest uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na
poziomie 8 PRK oraz spełnienie warunków określonych w art. 189 ustawy oraz określonych na podstawie art. 192 ust. 2 i 3
ustawy.

________________
akceptacja elektroniczna
doktoranta

____________________
akceptacja elektroniczna promotora

________________________
akceptacja elektroniczna promotora

