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Lista kontrolna indywidualnego raportu rocznego 
złożonego w ramach ….. edycji programu 

"Doktorat wdrożeniowy" za rok akademicki 2021/2022 
 

(dokument pomocniczy do użytku wew. Uczelni /Instytutu; nie ma konieczności przekazywania go do MEiN) 

 

Wnioskodawca:  

Nr umowy:  

Imię i Nazwisko 
doktoranta: 

 

 
A. INFORMACJE OGÓLNE TAK NIE 

1. Czy raport roczny zawiera nazwę, siedzibę i adres uczelni/instytutu?   

2. Czy raport roczny zawiera numer telefonu, numer faksu (nie dot. V ed.), adres e-mail, 
adres strony internetowej? 

  

3. Czy raport roczny zawiera numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON?    

4. Czy raport roczny zawiera imię i nazwisko kierownika Uczelni/Instytutu?   

5. Czy raport roczny zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania 
wniosków, informacji, umów lub raportów (jeżeli do ich podpisywania upoważniona 
została inna osoba niż wskazana w ust. 4)? 

  

6. Czy raport roczny zawiera numer informacji o przyznaniu środków finansowych w 
ramach programu (nie dot. V ed.)? 

  

7. Czy raport roczny zawiera numer umowy/aneksu określającej warunki finansowania, 
realizacji i rozliczania przyznanych środków finansowych w ramach programu? 

  

8. Czy raport roczny zawiera wykaz tematów doktoratów wraz imionami i nazwiskami 
doktorantów, w podziale na dyscyplinę naukową albo dyscyplinę artystyczną (nie dot. V 
ed.)? 

  

 

B. PODSTAWOWE INFORMACJE O DOKTORACIE   

1. Czy raport roczny zawiera temat doktoratu?   

2. Czy raport roczny zawiera imię (imiona) i nazwisko uczestnika szkoły doktorskiej?   

3. Czy raport roczny zawiera nazwę i siedzibę podmiotu, który zatrudnia uczestnika szkoły 
doktorskiej biorącego udział w programie? 

  

4. Czy raport roczny zawiera przedmiot działalności podmiotu, który zatrudnia uczestnika 
szkoły doktorskiej biorącego udział w programie, określony zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Działalności (PKD)? 

  

5. Czy raport roczny zawiera imię i nazwisko oraz stopień/tytuł naukowy promotora?    

6. Czy raport roczny zawiera imię nazwisko opiekuna pomocniczego?   

7. Czy raport roczny zawiera dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową albo dziedzinę sztuki i 
dyscyplinę artystyczną? 

  

8. Czy raport roczny zawiera okres kształcenia w szkole doktorskiej w ramach programu 
(liczba lat i liczba semestrów)? 

  

9. Czy raport roczny zawiera słowa kluczowe?   

10. Czy raport roczny zawiera stan realizacji doktoratu, zgodnie z indywidualnym planem 
badawczym, ze wskazaniem wyrażonego w procentach stopnia zaawansowania od 
początku realizacji projektu badawczego?  
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C. OPIS POSTĘPÓW DOKTORANTA W REALIZACJI DOKTORATU  
(W RAPORTOWANYM OKRESIE) 

  

1. Czy opis (min. 3000 znaków ze spacjami plus ewentualnie rysunki i tabele) zawiera  
w nagłówku temat doktoratu? 

  

2. Czy opis zawiera imię i nazwisko uczestnika programu oraz na dole strony 
własnoręczny podpis doktoranta, a przypadku V ed. także podpisy promotora i 
opiekuna pomocniczego ?  

  

3. Czy opis składa się z dwóch części 
a) postępu działalności naukowej doktoranta oraz w upowszechnianiu badań 

(wraz z odnośnikami do dokumentów lub informacji dokumentujących, 
zawartych w załączniku 1). Przez upowszechnianie badan rozumie się m.in. 
warsztaty, wystąpienia konferencyjne, publikacje i inne formy działalności 
naukowej); 

b) 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, bezpośrednio związanych z doktoratem, 
należy przedstawić w odniesieniu do  indywidualnego planu badawczego,  
z podkreśleniem osobistego  wkładu  merytorycznego doktoranta  
w raportowanych osiągnięciach. 

  

 

Załączniki – Czy dołączono do Raportu:   

1. Dokumenty lub informacje dokumentujące upowszechnianie badań naukowych i prac 
wdrożeniowych bezpośrednio związanych z doktoratem (m.in. wystąpienia 
konferencyjne, publikacje, patenty itp.) z określeniem wkładu merytorycznego 
doktoranta. Dla ogólnie dostępnych prac należy załączyć ich listę zawierającą pełne 
dane bibliograficzne, w innym przypadku wymagane  jest załączenie skanu odnośnego 
materiału  (manuskrypt, preprint, streszczenie itp.).  

  

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. Skan  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 raporcie rocznym). 

  

4. Kopia opinii promotora o postępach w realizacji doktoratu i ich znaczeniu.   

5. Kopia opinii opiekuna pomocniczego o postępach w realizacji doktoratu i ich znaczeniu.   

 

D. INFORMACJA O ZMIANACH W REALIZACJI DOKTORATU    

Czy przedstawiono informację, odnośnie realizacji doktoratu zgodnie z umową?  
W przypadku zmian należy przedstawić szczegółową informację o przyczynach  
i charakterze zmian  w realizacji doktoratu wraz uzasadnieniem (np. zmiana tematu 
badawczego, promotora, promotora pomocniczego, harmonogramu prac badawczych, 
zakresu lub metod badań empirycznych etc.).  

  

E. ŚRODKI FINANSOWE   

1. Czy raport roczny zawiera kwotę środków finansowych w rozbiciu na środki przekazane 
i wykorzystane? 

  

2. Czy raport roczny zawiera uzasadnienie wysokości wnioskowanej kwoty? Uzasadnienie 
wykorzystania  środków finansowych powinno uwzględniać w szczególności okres  
kształcenia w szkole doktorskiej, przyczynę różnicy między środkami finansowymi 
przekazanymi a wydatkowanymi oraz informację o terminie/dacie  zwrotu 
niewykorzystanych środków finansowych. W ramach dofinansowania kosztów 
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wykorzystania infrastruktury badawczej należy opisać co zostało zakupione z 
wyszczególnieniem kwot na poszczególne wydatki. 

 

F. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE RAPORTU ROCZNEGO   

1. Czy raport roczny zawiera imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie 
raportu rocznego? 

  

2. Czy raport roczny zawiera stanowisko służbowe?    

3. Czy raport roczny zawiera numer telefonu i adres e-mail?    

 


