
 

ul. Radzikowskiego152 

31-342 Kraków 

Tel. 12 662 8344 

e-mail:kisd@ifj.edu.pl 

 

Zarządzenie Nr 7/2022 
 

Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej 
 

z dnia 31.08.2022 r. 

 

w sprawie: wzoru sprawozdania merytorycznego za dany rok kształcenia. 

 

Na podstawie § 12, § 15 ust. 1 i § 16 pkt 1 umowy o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. 

„Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska” z dnia 6 maja 2019 r. oraz § 16 ust. 

4 Programu Kształcenia Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej 

zarządzam co następuje: 
 

§ 1 

Określam wzór sprawozdania merytorycznego za dany rok, które doktorant szkoły 

doktorskiej zobligowany jest złożyć na koniec każdego roku kształcenia.  

 

§ 2 

Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

 

§ 3 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

2. Zarządzenie Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej nr 

1/2020 traci moc z dniem 30.09.2022 r. 

 

 

 

Dyrektor 

Krakowskiej Interdyscyplinarnej 

Szkoły Doktorskiej 

 

Prof. dr hab. Andrzej Horzela 

 



 

 

 

 
 

Załącznik nr 1 

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska 

Krakow School of Interdisciplinary PhD Studies 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ THE ANNUAL REPORT   

za okres od …………...…. do ……………..…. czyli …………. rok kształcenia (podać okres i rok sprawozdawczy)/  

for the period from …………………. to………...……... that is ……........ year of education (specify reporting period and year)   

 

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE/ PART I. GENERAL INFORMATION: 

Imię i nazwisko doktoranta/  
Name and surname of the PhD student: 

 

Numer albumu/ Album,s number:  

Jednostka KISD/ KISD’s unit:  

Dziedzina/dyscyplina naukowa/ 
Field/discipline: 

 

Promotor (imię, nazwisko, stopień/tytuł 

naukowy, jednostka macierzysta)/ Supervisor 
(name, surname, title/academic degree, 
affiliation): 

 

Promotor (imię, nazwisko, stopień/tytuł 

naukowy, jednostka macierzysta)/ Supervisor 
(name, surname, title/academic degree, 
affiliation): 

 

Promotor pomocniczy (imię, 

nazwisko, stopień/tytuł naukowy, jednostka 

macierzysta)/ Auxiliary supervisor  (name, 
surname, title/academic degree, affiliation): 

 

 

Realizacja Indywidualnego Planu Badawczego (IPB)/  
Implementation of the Individual Research Proposal (IPB) 

CZĘŚĆ II. PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ- POSTĘPY (w punktach należy opisać przeprowadzone 

w roku sprawozdawczym etapy przygotowania rozprawy doktorskiej, np. sformułowanie hipotezy badawczej, zaplanowanie badań, 
przygotowanie rozdziału…; wraz z okresem ich realizacji)/  

PART II. DOCTORAL DISSERTATION PREPARATION- PROGRESS (stages of preparation of the doctoral dissertation carried out in 
the reporting year;should be described in points, e.g. formulation of the research hypothesis, research planning, preparation of the 

chapter, etc, together with the implementation period): 
1. 

2. 

3. 

Uzasadnienie rozbieżności pomiędzy IPB a rzeczywistymi postępami (nie więcej niż 300 słów)/ 

Explanation of differences between IPB and real progress (no more than 300 words): 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

CZĘŚĆ III. REALIZACJA PLANU BADAŃ (w punktach należy opisać wykonane etapy badań– zadania badawcze, np. 

przeprowadzono pomiary…; zbudowano aparaturę…; wykonano obliczenia…; opracowano/zmodyfikowano program komputerowy…; 
etc.   wraz z okresem ich realizacji)/  

PART III. IMPLEMENTATION OF THE RESEARCH PLAN (stages of research carried out in the reporting year should be described in 
points, e.g. measurements were carried out ...; apparatus was built ...; calculations made ...; computer program developed / modified ...; 

etc. along with their implementation period: 
1. 

2. 

3. 

Uzasadnienie rozbieżności pomiędzy IPB a rzeczywistymi postępami (nie więcej niż 300 słów)/ 

Explanation of differences between IPB and real progress (no more than 300 words): 
 

 

 

 

 

CZĘŚĆ IV. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ (publikacje, w tym monografie, prezentowanie wyników badań na 

konferencjach naukowych, patenty, itp. wraz z datą ich realizacji, w przypadku braku wpisać: „Brak”)1/  

PART IV. RESULTS OF RESEARCH ACTIVITIES (publications, including monographs, presentation of research results at scientific 
conferences, together with the date of their implementation, in the absence of effects enter: "None")1: 

Publikacje (tylko te, które ukazały się drukiem w okresie sprawozdawczym oraz te, które zostały ostatecznie zaakceptowane przez 

redakcję, należy uzupełnić wg schematu: autorzy (z podkreśleniem autora do korespondencji), tytuł publikacji, nazwa wydawnictwa, 
tytuł czasopisma, numer tomu, strona (rok),  punktacja MNiSW/IF)/  

Publications (Only those that were published during the reporting period and those that were finally accepted by the editors, should be 
completed according to the scheme: authors (underlined corresponding author), title of publication, name of publisher, journal title, 
volume number, page (year ), MNiSW / IF scoring): 

 

1.   
2.  
 

Prezentowanie wyników na konferencjach (należy uzupełnić wg schematu: nazwa konferencji/ zjazdu, organizator, 

miejsce i termin, rodzaj uczestnictwa: prezentacja ustna lub poster, tytuł referatu)/  

Presentation of research results at scientific conferences (should be completed according to the scheme: the name of the 
conference, organizer, place and date, type of participation: oral presentation or poster, the title of the paper: 
 
1.   
2.  
 

Pozostałe efekty działalności badawczej/ Other effects of research activities:  
 
1.  
2.  
 

Uzasadnienie rozbieżności pomiędzy IPB a rzeczywistymi efektami działalności badawczej  
(nie więcej niż 300 słów)/  

Explanation of differences between IPB and the actual effects of the research activity (no more than 300 words): 
 

 



 

 

 

 
 

 

1Należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie danego efektu, (np. zaświadczenie od organizatora konferencji, zaświadczenie od 

wydawcy, itp.)/ Documents confirming the achievement of the given effect should be attached (e.g. certificate from the conference 

organizer, certificate from the publisher, etc.). 

CZĘŚĆ V. AKTYWNOŚCI PRZYGOTOWUJĄCE DOKTORANTA DO PRACY O CHARAKTERZE 
BADAWCZYM LUB BADAWCZO-ROZWOJOWYM (w punktach należy opisać szczegółowo odbyte aktywności, np. 

złożenie wniosków o finansowanie badań, odbycie stażu, wyjazdy studyjne, uczestnictwo w konferencjach bez prezentacji wyników, 
udział w grantach i projektach, odbycie specjalistycznych kursów lub szkoleń,  upowszechnienie wyników B+R na zasadach otwartego 

dostępu, uczestnictwo w imprezach popularyzujących naukę, itp. wraz z okresem ich realizacji, źródłem finansowania i efektem uczenia 
się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (zgodnie z Programem kształcenia KISD1)2/  

PART V. ACTIVITIES PREPARING PhD STUDENT FOR RESEARCH WORK OR DEVELOPMENT WORK (should be described in 
points, e.g. submission of a grant proposal, participation in co-organizing conferences, internship, study trips, participation in scientific 

conferences without presentation of results, participation in grants and projects, undergoing specialist courses or training, dissemination 
R&D results on the basis of open access, participation in popularizing science events, etc. together with the implementation period, 

source of financing and learning effect for qualifications at level 8 of PRK (according to the KISD Training program2)3  : 

1. 

2. 

3. 

Uzasadnienie rozbieżności pomiędzy IPB a faktycznie zrealizowanymi aktywnościami (nie 

więcej niż 300 słów)/  

Explanation of differences between IPB and activities actually carried out (no more than 300 words): 
 

 

 

2https://kisd.ifj.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/program-ksztalcenia.pdf / 

  https://kisd.ifj.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/Training-Program.pdf  
3Należy załączyć dokumenty potwierdzające realizację danej aktywności (np. zaświadczenie o odbyciu stażu, potwierdzenie zaliczenia kursu, 

zaświadczenie od organizatora konferencji, itp)/ Documents confirming the implementation of the activity should be attached (e.g. trainee's 

certificate, confirmation of passing the course, certificate from the conference organizer, etc.). 

 

 

CZĘŚĆ VI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU KSZTAŁCENIA/  
PART VI. IMPLEMENTATION OF THE TRAINING PROGRAM 

zgodnie z załączoną do sprawozdania Kartą okresowych osiągnięć doktoranta/ according to the Students’ 

academic progress records attached to the report  

 
 
 

….……………………………………………………… 
(Data i czytelny podpis doktoranta/  

Date and legible PhD student’s signature) 

 

 

https://kisd.ifj.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/program-ksztalcenia.pdf%20/
https://kisd.ifj.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/Training-Program.pdf


 

 

 

 
 

CZĘŚĆ VII. OCENA SPRAWOZDANIA PRZEZ PROMOTORA/PROMOTORÓW (ocena dotyczy rezultatów i 

postępów prac ujętych w Indywidualnym Planie Badawczym oraz realizacji Programu kształcenia; opinia promotora jest elementem 
oceny przebiegu kształcenia, bez niej sprawozdanie nie zostanie przyjęte)/  

PART VII. EVALUATION OF THE REPORT BY THE  SUPERVISOR/ SUPERVISORS (evaluation refers to the results and the progress 
of work included in the Individual Research Proposal and the implementation of the Training program; the supervisor’s opinion is part of 

the evaluation, without it, the report will not be accepted) 

Promotor(imię i nazwisko)/ 

Supervisor (name, surname)   

Ocena/ Evaluation: 

*niepotrzebne skreślić/ delete 
as appropriate 

Pozytywna/ Positive  /  negatywna/ negative * 

Uzasadnienie oceny 
(max 150 słów)/ Justification 

for the assessment (max 150 

words): 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………… 

(data i czytelny podpis promotora/  
Date and legible supervisor’s signature) 

 
 

Promotor(imię i nazwisko)/ 

Supervisor (name, surname) 
 

Ocena/ Evaluation: 
*niepotrzebne skreślić/ delete as 
appropriate 

Pozytywna/ Positive  /  negatywna/ negative * 

Uzasadnienie oceny 
(max 150 słów)/ Justification 

for the assessment (max 150 

words): 

 

 

 

 
……………………………………………………… 

(data i czytelny podpis promotora/  
Date and legible supervisor’s signature) 

 

 



 

 

 

 
 

CZĘŚĆ VIII. OCENA SPRAWOZDANIA PRZEZ KOMISJĘ  (ocena dotyczy rezultatów i postępów prac ujętych w 

Indywidualnym Planie Badawczym oraz realizacji Programu kształcenia)/  

PART VIII. EVALUATION OF THE REPORT BY THE  COMMITTEE  (evaluation refers to the results and the progress of work included in 
the Individual Research Proposal and the implementation of the Training program) 

Skład komisji/ Committee members:  1. ………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………… 

Ocena/ Evaluation: 
*niepotrzebne skreślić/ delete as appropriate Pozytywna/Positive   /  negatywna/negative * 

Uzasadnienie oceny (max 150 słów)/ Justification for the 

assessment (max 150 words) 
 

 

 

 

 

 ……………….….………..………………………………………………… 

……………….…..………….……………………………………………… 

……………….…….………..……………………………………………… 
(data i podpisy członków komisji/ Date and signatures of committee members) 

 

 

CZĘŚĆ IX. ZALICZENIE ROKU KSZTAŁCENIA PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ/  
PART IX. SETTLEMENT OF THE SCHOOL YEAR BY THE PHD SCHOOL DIRECTOR 

……………. rok kształcenia w Szkole Doktorskiej/ year of education at the PhD School  

(okres od/period from …………….….…….. do/ to ……………...………..……) uznaję za/ I consider as*:  

• Zaliczony/ passed 

• nie zaliczony/ not passed 

• zaliczony warunkowo/ conditionally passed 

*niepotrzebne skreślić/ delete as appropriate 

 

 
……………….……………………………………………………… 

(data, pieczęć imienna i podpis Dyrektora KISD/  
Date, stamp and signature of the PhD School Director) 



 

 

 

 
 

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska 

Krakow School of Interdisciplinary PhD Studies 

 

KARTA OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA/ 
STUDENTS’ ACADEMIC PROGRESS RECORDS 

CZĘŚĆ VI.SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO/ PART VI. THE ANNUAL REPORT 

 

za okres od …..….…....…. do …..….……... czyli …………….……. rok kształcenia (podać okres i rok sprawozdawczy)   

for the period from ……..………. to…………...... that is …............ year of education (specify reporting period and year)   

 

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE/ PART I. GENERAL INFORMATION: 

Imię i nazwisko doktoranta/  
Name and surname of the PhD student: 

 

Numer albumu/ Album,s number:  

Jednostka KISD/ KISD’s unit:  

Dziedzina/dyscyplina naukowa/ 
Field/discipline: 

 

Promotor (imię, nazwisko, stopień/tytuł 

naukowy, jednostka macierzysta)/ Supervisor 
(name, surname, title/academic degree, 
affiliation): 

 

Promotor (imię, nazwisko, stopień/tytuł 

naukowy, jednostka macierzysta)/ Supervisor 
(name, surname, title/academic degree, 
affiliation): 

 

Promotor pomocniczy (imię, 

nazwisko, stopień/tytuł naukowy, jednostka 

macierzysta)/ Auxiliary supervisor  (name, 
surname, title/academic degree, affiliation): 

 

 
 

CZĘŚĆ II. REAZLIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU KSZTAŁCENIA/  
PART II. IMPLEMENTATION OF TRAINING PROGRAM: 

Nazwa przedmiotu lub rodzaj zajęcia/  
Name of the course 

Liczba 
godzin/ 
Number 
of hours 

Prowadzący 

zajęcia/ Lecturer 

Zaliczenie 
lub 

ocena/ 
Manner of 
completion 

Data/ 
Date 

Podpis 
promotora/ 
Supervisor’s 

signature 

Moduł ogólny/ General module: 

 
 

    

 

 
 

    

 
 

    

Łączna liczba godzin w ramach modułu 
zrealizowana w roku sprawozdawczym/ 

Total number of hours within the module in the 
reporting year: 

……………………………….…… godzin/ hours 



 

 

 

 
 

Moduł interdyscyplinarny/ Interdisciplinary module: 

 
 

    

 

 
 

    

 
 

    

Łączna liczba godzin w ramach modułu 
zrealizowana w roku sprawozdawczym/ 

Total number of hours within the module in the 
reporting year: 

……………………………….…… godzin/ hours 

Moduł umiejętności miękkich/ Soft skills module: 

 
 

    

 

 
 

    

 
 

    

Łączna liczba godzin w ramach modułu 
zrealizowana w roku sprawozdawczym/ 

Total number of hours within the module in the 
reporting year: 

……………………………….…… godzin/ hours 

Moduł specjalistyczny/ Specialist module: 

 
 

    

 

 
 

    

 
 

    

Łączna liczba godzin w ramach modułu 
zrealizowana w roku sprawozdawczym/ 

Total number of hours within the module in the 
reporting year: 

……………………………….…… godzin/ hours 

Seminarium/ Doctoral seminar: 

Seminarium doktoranckie/ Doctoral 

seminar  
 

    

 Łączna liczba godzin w ramach modułu 
zrealizowana w roku sprawozdawczym/ 

Total number of hours within the module in the 
reporting year: 

……………………………….…… godzin/ hours 

Moduł fakultatywny/ Elective module:      

 
 

    

 

 
 

    

 
 

    

Łączna liczba godzin w ramach modułu 
zrealizowana w roku sprawozdawczym/ 

Total number of hours within the module in the 
reporting year: 

……………………………….…… godzin/ hours 

 



 

 

 

 
 

 

CZĘŚĆ III. REAZLIACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH/ PART III. IMPLEMENTATION OF VOCATIONAL TRAINING 

Rodzaj praktyk zawodowych, które doktorant zrealizował (np. nazwa 

prowadzonych zajęć, nazwa imprezy popularyzującej naukę, w której doktorant 
asystował, opieka nad praktykantami,  itp. wraz z informacją o charakterze realizacji 

praktyk: prowadzenie samodzielne lub asysta)/  

The type of vocational training the PhD student has completed (e.g. conducting 
classes, looking after apprentices, name of the event popularizing science, in which the 

PhD student assisted, etc. together with information on the nature of the 
implementation: independent or assistance) 

Liczba 
godzin/ 
Number 
of hours 

Data/ 
Date 

Podpis 
promotora/ 
Supervisor’s 

signature 

   

 

   

   

Łączna liczba godzin w ramach 
modułu zrealizowana w roku 
sprawozdawczym/ Total number of 

hours within the module in the reporting 
year: 

……………………………….…… godzin/ hours 

 

 
Łączna liczba zrealizowanych do tej pory godzin zajęć lub praktyk w całym okresie 

kształcenia- PODSUMOWANIE/ 
Total number of hours completed to this moment throughout the entire period of education- SUMMARY: 

 

Rodzaj modułu kształcenia/  
Type of training module 

Łączna liczba zrealizowanych 
godzin/ Total number of hours completed:  

Zajęcia z Modułu ogólnego/ General module: …...………/ min. 40 

Zajęcia z Modułu interdyscyplinarnego/ Interdisciplinary 

module: 

……...……/ min. 40 

Zajęcia z Modułu umiejętności miękkich/ Soft skills module: ….……..…/ min. 30 

Zajęcia z Modułu specjalistycznego/ Specialist module: ……….……/ min. 60 

Zajęcia w ramach Seminarium doktoranckiego/ Doctoral 

seminar: 
….…….…/ min. 80 

Zajęcia z Modułu fakultatywnego/ Elective module: ………………….………. 

Praktyki zawodowe/ Vocational training: ………………/ min. 30 
 

 

……………………….…………………………………………………… 
(Data i czytelny podpis doktoranta/ Date and legible PhD student’s signature) 

 


