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IPB a etap rekrutacji
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IPB a etap rekrutacji do szkoły 
doktorskiej

:
• Zgodnie z art. 200 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (PSWN) rekrutacja do szkoły doktorskiej 
odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych 
przez senat albo radę naukową.
• Częstą praktyką jest organizacja dwuetapowego 

postępowania rekrutacyjnego.
• Na ogół pierwszy etap polega na weryfikacji 

przedłożonych przez kandydata dokumentów (w tym 
często zarysu planu badawczego), drugi zaś etap stanowi 
rozmowa kwalifikacyjna.



IPB – kluczowe zagadnienia
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IPB w świetle przepisów PSWN 
• Art. 202 ust. 1 PSWN - Doktorant, w uzgodnieniu

z promotorem lub promotorami, opracowuje
indywidualny plan badawczy zawierający
w szczególności harmonogram przygotowania
rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi
prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12
miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.
W przypadku wyznaczenia promotora
pomocniczego plan jest przedstawiany po
zaopiniowaniu przez tego promotora.

• Art. 204 ust. 2 zd. 1 PSWN - Indywidualny plan
badawczy określa termin złożenia rozprawy
doktorskiej.



Sposób opracowania IPB

• IPB powstaje w uzgodnieniu z promotorem (konsultowanie, 
inspirowanie, udzielanie porad, sugestii, czy zaleceń)
• Istnienie porozumienia między doktorantem a promotorem
• NIE dochodzi tu do powstania utworu współautorskiego

w rozumieniu przepisów prawa autorskiego



Elementy IPB

1. Obowiązkowe wynikające z ustawy

2. Obowiązkowe ustalone przez podmiot prowadzący szkołę
Np. kosztorys badań, planowane terminy publikacji, itp.

� Harmonogram przygotowania rozprawy + termin jej złożenia 

3. Fakultatywne ustalone przez podmiot prowadzący szkołę

4. Fakultatywne wprowadzone przez doktoranta/tkę do IPB

Czym jest właściwie IPB? 
� Jest to plan realizacji zadań badawczych i ogólnorozwojowych służących

przygotowaniu rozprawy doktorskiej, ujęty w ramy czasowe, sporządzony
przez doktoranta, uzgodniony z wyznaczonym promotorem i przedstawiony
podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską.



Termin przedstawienia IPB
• W terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia
• Pojęcie „przedstawienia IPB” – IPB jako „narzędzie 

autonomizujące kształcenie doktoranta”
„Podmiot ten nie ma uprawnień od odrzucenia planu lub jego modyfikacji –
przyjmuje go do wiadomości jako spełnienie przez doktoranta wymogu” –
[Ł. Kierznowski, Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198-216 oraz 259 do 264 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Warszawa 2018, s. 49.]
„Przedstawienie planu podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską jest 
czynnością faktyczną, która nie wymaga po stronie tego podmiotu żadnej 
czynności prawnej. Podmiot nie ma jednocześnie uprawnień do odrzucenia 
planu lub nakazania doktorantowi naniesienia korekt czy dokonania jego 
modyfikacji.”
[M. Pyter (w:) A. Balicki, M. Pyter, B. Zięba, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Komentarz, Warszawa 2021, Legalis.]

• Problem skracania ustawowego terminu na przedstawienie IPB



Ocena realizacji IPB
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Ocena realizacji IPB –
ocena śródokresowa

• Realizacja IPB podlega ocenie śródokresowej
w połowie okresu kształcenia określonego
w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia 
trwającego 6 semestrów – w trakcie czwartego 
semestru (art. 202 ust 2 PSWN).
• Regulamin szkoły doktorskiej określa organizację 

kształcenia w zakresie nieuregulowanym w ustawie, 
w szczególności sposób przeprowadzania oceny 
śródokresowej (art. 205 ust. 1 pkt 3 PSWN)



Ocena realizacji IPB –
ocena śródokresowa

• Skład komisji ds. oceny śródokresowej = 3 osoby
- w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień 
doktora habilitowanego lub tytuł profesora
w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa 
doktorska, zatrudniona poza podmiotem 
prowadzącym szkołę doktorską (tzw. ekspert 
zewnętrzny)
• Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być 

członkami komisji.



Ocena realizacji IPB –
ocena śródokresowa

Wpływ pandemii COVID-19 oraz innych okoliczności 
na realizację IPB

• „ocena realizacji indywidualnego planu badawczego 
nie może abstrahować od okoliczności, w jakich był 
on realizowany”

Pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki z 28.10.2021 r., DN-
WAN.751.22.2021.1.PK

• Dopuszczalność zmiany i modyfikacji IPB



Ocena realizacji IPB –
ocena śródokresowa

• Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym 
albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem 
jest jawny.
• Wynik negatywny oznacza skreślenie doktoranta

z listy doktorantów.
• Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze 

decyzji administracyjnej. Od tejże decyzji przysługuje 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
• Natomiast po pozytywnym wyniku oceny śródokresowej 

doktorant  nabywa prawo do zwiększonego stypendium 
doktoranckiego, tj. 57% wynagrodzenia profesora – po 
miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena 
śródokresowa.



Ocena realizacji IPB –
tryb art. 203 ust. 2 pkt 2 PSWN

• Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega 
kontroli także w toku kształcenia, co przybiera najczęściej 
formę składania przez doktoranta/tkę sprawozdań 
rocznych bądź semestralnych. 

• Zgodnie z art. 203 ust. 2 pkt 2 PSWN doktorant może być 
skreślony z listy doktorantów w przypadku 
niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 
207 ustawy, tj. m.in. realizacji indywidualnego planu 
badawczego.

• Fakultatywne skreślenie możliwe jest także w przypadku 
niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy 
doktorskiej (art. 203 ust. 2 pkt 1 PSWN)



Podsumowanie
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Podsumowanie
• Z „zaczynem” IPB niejednokrotnie spotykamy się już na 

etapie rekrutacji do szkoły doktorskiej
• IPB opracowuje doktorant w uzgodnieniu z promotorem
• IPB to wykaz zadań badawczych i aktywności naukowych 

służących przygotowaniu rozprawy doktorskiej
• IPB przedstawia się podmiotowi prowadzącemu szkołę 

doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
kształcenia

• Podstawowe elementy IPB = harmonogram przygotowania 
rozprawy doktorskiej + termin jej złożenia

• Realizacja IPB podlega weryfikacji - ocena śródokresowa/ 
tryb art. 203 ust. 2 pkt 2 PSWN (względnie art. 203 ust. 2 pkt 1 
PSWN)



Projekt „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta" organizowany jest
przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa
Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i
animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.



Dziękuję za uwagę


