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Zalqcmik

do Uchwaty Nrl00/2019 Rady Naukowej IUNG-PIB z dnia 22 listopada 2019 r.

Wytyczne dotycz4ce przygotowania Indywidualnego Planu Badawczego dla uczestnik6w Szkoly Doktorskiej

w Instytucie Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - Paristwowym Instytucie Badawczym w Pulawach

Podstawa: S l3 ust.l Regulaminu Szkoly Doktorskiej Nauk Scislych i Przyrodniczych prowadzonej przez lnst)'tut

Upmwy Nawozenia i Gleboznawstwa-Pafstwowy Instytut Badawczy w Pulawach 0UNG-PIB), Uniwers),lel Marii

Curie-Sklodowskiej w Lublinie oraz Inst),tut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzafskiego PAN w Lublinie przyjqtego

Uchwal4 Nr 2712019 Rady Naukowej IUNG-PIB w Pulawach z dnia 26 kwietnia 2019 r. oraz Regulamin czynno5ci

w postQpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, przyjgty na posiedzeniu Rady Naukowej IUNG-PIB

w Pulawach w dniu l8 wrzeSnia 2019 r.

Uzlte w dokumencie odniesienia do Ustawy oznaczzj1 UstawQ z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie

wyxzym i nauce (Dz.U.22018 r. poz. 1668 ze zm.).

$l

Doktorant w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, a w przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego po

zaopiniowaniu r6wniez przez tego promotora, opracowuje projekt Indf,iidualnego Planu Badawczego (lPB),

zzwieraj4cy w szrzeg6lno5ci:

I ) Harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej;

2) Planowany termin publikacji co najmniej:

a) artykulu naukowego opublikowanego w czasopiSmie naukowym lub w recenzowanych materialach z

konferencji mipdzynarodowej, kt6re w roku opublikowania artykulu w ostatecznej formie byly ujqte

w wykazie sporz4dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b

Ustawv. lub

b) monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, kt6re w roku opublikowania monografii

w ostatecmej formie bylo ujgte w wykazie sporzqdzonym zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy, albo rozdziatu w takiej monografii;

3) Termin zloZenia rozprawy doktorskiej.
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Harmonogram przygotowania rozprarryy doktorskiej

l. Harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej powinien zawieraC plan zadaniowy i czasowy doktoratu,

w tym:

l) Tltul rozprawy doktorskiej;

2) Opis tematyki, aktualnego stanu wiedzy oraz uzasadnienie planowanych badan;

3) Opis problemu naukowego lub oryginalnego rozwiqzania w zakresie zastosowania wynik6w wlasnych

badari naukowych w st'erze gospodarczej lub spolecznej;

4) Cel i hipotezy badawcze;

5) Metodykp planowanych badan wraz z ocenA mozliwo3ci ich przeprowadzenia;

6) Opis poszczeg6lnych zadan badawczych;

?) Spodziewane efekty;

8) Planowan4 formg rozprawy doktorskiej;

9) Czasowy harmonogram dzialari badawczych obejmujqcy etapy przygotowania rozprawy doktorskiej,

w szczeg6lnosci:

a) Termin opublikowania artykulu naukowego 1ub monografii naukowej, o kt6rych mowa

w$lpkt2;
b) Terminy opublikowania pozostalych osi4gniei zwiqzanych z rozprawq doktorsk4;

c) Spos6b i harmonogram upowszechniania wy.nik6w zwi4zanych z rozprawq doktorsk4:

d) Opcjonalnie teminy zwiEzane z innymi aktywno5ciami naukowymi (np. zlo2enie wniosku

o projekt badawczy, zloZenie wniosku o staz zagmniczny, udzial w szkole letniej, udzial

w festiwalu nauki, udzial w konferencji naukowej, itp.).

QJ

Planowany termin publikacji osiqgnigcia wymienionego w Sl pkt 2

Doktorant okre6la termin publikacji co najrnniej jednego osi4gniEcia naukowego, kt6rego Kandydat jest autorem lub

wsp6lautorem, opublikowanego w formie artykulu naukowego lub monografii naukowej, spelniaj4cego lrymagania

z art. 186 ust.l pkt 3 Ustawy, przy czym musi byi to termin przypadaj4cy wcze6niej niz termin oceny

Srodokresowej. Za termin publikacji osiqgnigcia naukowego przyjrnuje siq rownieZ termin akceptacji do druku,

potwierdzony w formie pisemnej lub elektronicznej przez odpowiednie wydawnictwo.
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Termin zlozenia rozprawy doktorskiej

Doktorant okedla termin zlozenia rozprawy doktorskiej, z zastrz.ezeniem, ze termin len musi prz)?adac w czasie

ksztalcenia w Szkole Doktorskiej.
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Dodatkowe wytyczn€

l) Formy rozprawy dokorskiej w IUNG-PIB s4 opisane w pkt. Il C.2. Regulaminu czrnnoici r'e postQltowaniu

w sprawie nadania stopnia doklora, przyjQtego na posiedzeniu Rady Naukowej IUNG-PIB w Pulawach w dniu

I E wrzesnia 2019 r., opublikowanego na stronie inlemetowej Instytutu.

2) Doktorant przedstawia projekt Ind).widualnego Planu Badawczego, w terminie 3 miesiEcy od dnia

wyznaczenia promotora./-6w, na otwartym seminarium, w kt6rym uczestnicz4 pracownicy Zawadul-6w,

kt6rego/-ych pracownikiem/-ami jesVsq promotor, promotorzy, promotor pomocniczy. Podczas seminarium

prowadzona jest dyskusja na temat Indywidualnego Planu Badawczego, w wyniku kt6rej doktorant

w porozumieniu z promotorem moze dokonai poprawek w projekcie IPB. Po konsultacjach w Zakladzie/-ach

Doktorant wraz z promotorem/-ami przedstawiaj4 projekt Ind).\vidualnego Planu Badawczego Komisji Rady

Naukowej IUNG-PIB ds. Przewod6w Doktorskich i Rozwoju Kadry Naukowej, kt6ra go zatwierdza-

3) Indywidualny Plan Badawczy w formie pisemnej, podpisanej przez promotora./-6w zostaje przedlo2ony przez

Doktoranta Dyrektorowi Szkoly Doktorskiej, zgodnie z gl3 pkt 3 Regulaminu Szkoly Doktorskiej.
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Niniejszy dokument wchodzi w zycie z dniem 22 listopada 2019 roku.
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