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Przedmiotowe działanie stanowi zbiór zasad mających na celu stworzenie warunków 

gwarantujących pracownikom Instytutu systematyczne wsparcie merytoryczne w trakcie 

prowadzonych przez nich prac badawczych oraz przygotowywanych prac na stopień.  

Podstawowym działaniem jest kontynuacja seminariów/wykładów dotyczących problematyki 

metodologicznej na forum zebrań ogólnych Instytutu przez pracowników z naszego Instytutu 

oraz prelegentów zapraszanych z zewnątrz. 

Pozostałe zasady zostały uporządkowane w układzie odpowiadającym głównym typom prac 

badawczych: 

 

1. Prace doktorskie 

 Doktorant coroczne przygotowuje sprawozdania z postępów prac badawczych 

przedstawione w postaci pisemnej promotorowi, które podlega zaopiniowaniu. 

 Każdy doktorant raz do roku przygotowuje w Zakładzie prezentację przedstawiającą 

zakres postępów w realizacji pracy doktorskiej. Wnioski wynikające z dyskusji po ich 

weryfikacji i omówieniu z promotorem doktorant wprowadza do swojej dysertacji. 

Promotor w uzgodnieniu z doktorantem określa potrzebę i możliwość poszerzenia 

uczestników zebrania o osoby zainteresowane daną tematyką z Wydziału lub innych 

ośrodków naukowych. 

 Prezentacja stanowiąca podstawę dla zaopiniowania decyzji o otwarciu przewodu 

doktorskiego powinna odbyć się na forum zebrania ogólnego Instytutu do końca II roku 

studiów doktoranckich. W przypadku poważnych uwag wynikających z dyskusji ogólnej 

oraz zaleceń Rady Naukowej doktorant jest zobowiązany do ponownej prezentacji na 

początku III roku studiów doktoranckich. Termin wystąpienia powinien być uzgodniony 

na początku roku akademickiego z dyrekcją Instytutu. 

 Przedstawienie wyników pracy doktorskiej powinno odbyć się na forum zebrania 

ogólnego Instytutu nie później niż 1/2 roku przed końcem studiów doktoranckich. 

Termin wystąpienia powinien być uzgodniony na początku roku akademickiego 

z dyrekcją Instytutu. 

 Doktoranci odbywający studia w trybie niestacjonarnym uzgadniają indywidualny 

harmonogram ww. prezentacji z promotorem. 

 

2. Prace habilitacyjne 

 Adiunkci przygotowujący rozprawy habilitacyjne przedstawiają co dwa lata 

w Zakładach sprawozdania z postępów prac badawczych w formie prezentacji. 

Zebrania Zakładów mają charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych 

pracowników Instytutu i są anonsowane poprzez ogłoszenie ogólnoinstytutowe. 

Potrzebę i możliwość poszerzenia uczestników o osoby zainteresowane daną tematyką 



2 
 

z Wydziału lub innych ośrodków naukowych określa adiunkt w porozumieniu 

z kierownikiem Zakładu. 

 Adiunkt korzystający z urlopu naukowego związanego z przygotowaniem pracy 

habilitacyjnej zobowiązany jest do prezentacji postępów prac badawczych na forum 

zebrania ogólnego Instytutu bezpośrednio po zakończeniu urlopu. Termin wystąpienia 

powinien być uzgodniony na początku roku akademickiego z dyrekcją Instytutu. 

 Podstawą dla zaopiniowania wszczęcia postępowania habilitacyjnego jest prezentacja 

wyników rozprawy habilitacyjnej na forum zebrania ogólnego Instytutu. Termin 

wystąpienia powinien być uzgodniony na początku roku akademickiego z dyrekcją 

Instytutu. 

 

3. Granty np. NCN, NCiBR, międzynarodowe i inne 

 Kierownik (Zespół) przedstawia założenia projektu badawczego na forum zebrania 

ogólnego Instytutu w roku akademickim, w którym otrzymał decyzję o jego 

finansowaniu. Termin wystąpienia powinien być uzgodniony z dyrekcją Instytutu. 

 Kierownik (Zespół) przedstawia wyniki projektu badawczego na forum zebrania 

ogólnego Instytutu w roku akademickim, w którym kończy jego realizację. Termin 

wystąpienia powinien być uzgodniony na początku roku akademickiego z dyrekcją 

Instytutu. 

 

4. Pozostałe prace badawcze realizowane indywidualnie przez pracowników 

Instytutu, zaproszonych gości oraz członków Kół Naukowych  

 Przedstawienie problematyki badawczej prac z własnej inicjatywy i na prośbę dyrekcji 

na forum zebrania ogólnego Instytutu. Termin wystąpienia powinien być uzgodniony 

z dyrekcją Instytutu. 


