
SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UJ 

 

 

Sprawozdanie roczne dokumentuje postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej, 

działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną doktoranta WF UJ. Stanowi podstawę do 

zaliczenia danego roku akademickiego przez doktoranta oraz ustalenia listy rankingowej 

kandydatów do stypendium doktoranckiego oraz innych form świadczeń wraz z odpowiednim 

wnioskiem wymaganym przy ubieganiu się o dane stypendium. 

Sprawozdanie wymagane przez art. 9 punkt b) Regulaminu studiów doktoranckich na 

UJ powinno zostać przygotowane na podstawie obowiązującego formularza i złożone do 30 

czerwca lub, jeśli doktorant otrzymał zgodę od Kierownika Studiów Doktoranckich, do 30 

września. Jeśli w okresie między 1 lipca a 30 września doktorant, który złożył sprawozdanie 

do dnia 30 czerwca, uzyska nowe osiągnięcia, może złożyć uzupełnienie sprawozdania 

obejmujące jedynie ten okres. 

 Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Filologicznego UJ  z dnia 21 marca 2013 roku 

sprawozdanie (oraz jego uzupełnienie) powinno być złożone na wydziałowym 

formularzu sprawozdania. 

 

 

Dokumenty wymagane do zaliczenie roku akademickiego: 

 

1. Opinia opiekuna naukowego/promotora (opisowa) - oryginał. 

2. Sprawozdanie doktoranta. 

3. Indeks oraz kopia strony z ocenami w celu archiwizacji przebiegu studiów. 

4. W przypadku doktorantów rozpoczynających studia po roku akademickim 2012/13 – 

uzyskanie odpowiednich wpisów w systemie USOS oraz zaświadczenie o zaliczeniu 

kursu BHP. 

 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o: stypendium doktoranckie, zwiększenie 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych, stypendium dla najlepszych doktorantów: 

 

1. Opinia opiekuna naukowego/promotora (opisowa) - kopia. 

2. Sprawozdanie doktoranta. 



3. Kopia pierwszej strony indeksu oraz strony z ocenami otrzymanymi na studiach 

doktoranckich w danym roku akademickim. 

4. Wypełniony wniosek odpowiedni dla danego typu świadczenia (w przypadku stypendium 

dla najlepszych doktorantów wypełnienie wniosku w systemie USOS). 

5. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia opisane w sprawozdaniu (kopie). Brak dokumentu 

potwierdzającego daną pozycję w sprawozdaniu jest równoznaczny z nieuwzględnieniem 

jej przez Komisję Doktorancką oraz Komisję Stypendialną podczas tworzenia list 

rankingowych. 

 

W sprawozdaniu uwzględniamy podstawowe informacje na temat danego osiągnięcia 

oraz należy jasno określić, czy doktorant/-ka jest jedynym autorem/autorką 

artykułu/referatu, czy też dany punkt dotyczy współautorstwa (w takich wypadku 

należy podać liczbę współautorów/współautorek). 

 

I. POSTĘPY W PRACY NAUKOWEJ: 

1. Publikacja książki naukowej – tytuł oraz opis bibliograficzny publikacji. 

2. Publikacja artykułu naukowego – jw. 

3. Publikacja recenzji naukowej – jw. 

4. Edycja krytyczna tekstu/Redakcja naukowa – jw. 

5. Tłumaczenie tekstu naukowego z języka polskiego na obcy – jw. 

6. Tłumaczenie tekstu naukowego z języka obcego na polski – jw. 

7. Rozdział w książce naukowej – jw. 

8. Udział w grancie międzynarodowym, krajowym, uzyskanie dofinansowania – rodzaj 

grantu/dofinansowania, tytuł badawczy, data uzyskania. 

9. Referat na konferencji międzynarodowej – tytuł referatu, tytuł konferencji, termin, 

miejsce konferencji. 

10. Referat na konferencji krajowej – jw. 

11. Referat na konferencji studencko-doktoranckiej lub doktoranckiej – jw. 

12. Wyjazd na stypendium naukowe do trzech miesięcy – nazwa i rodzaj stypendium, 

instytucja przyjmująca, termin. 

13. Wyjazd na stypendium naukowe powyżej trzech miesięcy – jw. 

14. Szkoła letnia – nazwa, podstawowe informacje na temat organizatorów. 

15. Kurs językowy – rodzaj kursu, język, liczba godzin, nazwa instytucji edukacyjnej. 

 



II. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

16. Prowadzenie zajęć ze studentami lub uczniami – nazwa przedmiotu, miejsce prowadzenia 

zajęć, liczba godzin. 

17. Udział w zajęciach prowadzonych przez samodzielnego pracownika naukowego – nazwa 

przedmiotu, imię i nazwisko prowadzącego, liczba godzin. 

18. Ocena przez samodzielnego pracownika zajęć prowadzonych przez doktoranta ze 

studentami lub ucznia– wynik ewaluacji wyrażony liczbowo. 

 

Uwaga: Ocena zajęć prowadzonych przez doktoranta na podstawie ankiet studenckich została 

usunięta z kryteriów, ponieważ osoby prowadzące zajęcia przez cały rok oraz w semestrze 

letnim nie mogą uzyskać od Działu Nauczania UJ wyników ewaluacji w ostatecznym 

terminie składania sprawozdania, lub też uzupełnienia, tj. do 30 września każdego roku.  

 

Dokumenty potwierdzające osiągnięcia przedstawione w sprawozdaniu doktoranta: 

 

I. POSTĘPY W PRACY NAUKOWEJ 

1. Postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej – opinia opiekuna naukowego/promotora 

(opisowa) oraz wyrażona punktowo na formularzu sprawozdania. Punktacja za postępy w 

przygotowaniu pracy doktorskiej w danym roku akademickim nie może przekraczać 20 

punktów. 

2. Publikacja książki naukowej – pierwsza strona publikacji, strona tytułowa, spis 

treści/potwierdzenie od redakcji lub wydawnictwa/ewentualnie od opiekuna 

naukowego/promotora. 

3. Publikacja artykułu naukowego – jw. 

4. Publikacja recenzji naukowej – jw. 

5. Edycja krytyczna tekstu/Redakcja naukowa – jw. 

6. Tłumaczenie tekstu naukowego z języka polskiego na obcy – jw. 

7. Tłumaczenie tekstu naukowego z języka obcego na polski – jw. 

8. Rozdział w książce naukowej – jw. 

9. Udział w grancie międzynarodowym, krajowym, uzyskanie dofinansowania – 

potwierdzenie udziału w grancie/otrzymania dofinansowania wystawione przez 

odpowiednią instytucję. 

10. Referat na konferencji międzynarodowej –  zaświadczenie od organizatorów wraz z 

oficjalnym programem konferencji. 



11. Referat na konferencji krajowej – jw. 

12. Referat na konferencji studencko-doktoranckiej lub doktoranckiej – jw. 

13. Wyjazd na stypendium naukowe do trzech miesięcy – zaświadczenie wystawione przez 

odpowiednią instytucję. 

14. Wyjazd na stypendium naukowe powyżej trzech miesięcy – jw. 

15. Szkoła letnia – jw. 

16. Kurs językowy – jw. 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 

17. Prowadzenie zajęć ze studentami lub uczniami – zaświadczenie wystawione przez 

odpowiednią instytucję z uwzględnieniem nazwy przedmiotu i liczby godzin 

przeprowadzonych zajęć dydaktycznych; zaświadczenie od Dyrektora jednostki w 

przypadku zajęć prowadzonych na Wydziale Filologicznym. 

18. Udział w zajęciach prowadzonych przez samodzielnego pracownika naukowego – wpis w 

indeksie lub inne zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach. 

19. Ocena przez samodzielnego pracownika naukowego zajęć prowadzonych przez 

doktoranta – opinia samodzielnego pracownika naukowego (opisowa) wraz z oceną 

wyrażoną liczbowo (do 4 pkt. bez względu na liczbę prowadzonych przedmiotów).  

 

UWAGA! 

Numer załącznika powinien odpowiadać kolejności poszczególnych osiągnięć 

uwzględnionych w sprawozdaniu, w przypadku gdy doktorant/-ka podaje więcej niż jedno 

osiągnięcie w danej kategorii, numeracja powinna wyglądać następująco: publikacja 

pierwszej książki naukowej – numer załącznika 1a, publikacja drugiej książki naukowej – 

numer załącznika 1b itd.; publikacja pierwszego artykułu naukowego - numer załącznika 2a, 

publikacja drugiego artykułu naukowego - numer załącznika 2b itd. W przypadku gdy 

doktorant/-ka nie uwzględnia w sprawozdaniu osiągnięcia z danej kategorii, pozostawia przy 

niej puste miejsce, w numeracji pomija numer danej kategorii i numeruje dalej załączniki 

potwierdzające osiągnięcie z kolejnych kategorii, np. w sytuacji braku artykułu naukowego 

numeracja powinna wyglądać następująco: publikacja książki naukowej– numer załącznika 1, 

publikacja pierwszej recenzji naukowej –  numer załącznika 3a, publikacja drugiej recenzji 

naukowej – numer załącznika 3b itd.  

 


