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Warszawa, 15 kwietnia 2020 r. 

 

Stanowisko Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

w sprawie terminu składania indywidualnego planu badawczego w szkołach 
doktorskich 

 

 W nawiązaniu do licznych zapytań w sprawie terminu składania 
indywidualnego planu badawczego oraz informacji napływających od uczestników 
szkół doktorskich – Krajowa Reprezentacja Doktorantów przypomina, że zgodnie               
z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: „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”. 

Tym samym w przypadku osób, które rozpoczęły kształcenie w ramach 
szkoły doktorskiej w dnia 1 października 2019 r., ostatni dzień terminu na składanie 
indywidualnego planu badawczego przypada na 30 września 2020 r. 

Podmioty prowadzące szkoły doktorskie nie mogą poprzez swoje 
wewnętrzne regulacje skracać terminu określonego ustawą. Innymi słowy – jeśli 
doktorant chce złożyć indywidualny plan badawczy 30 września danego roku, ma 
do tego w pełni prawo. 

Przesłanką skreślenia z listy doktorantów (art. 203 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce) nie może być niezłożenie indywidualnego planu 
badawczego w terminie określonym przez wewnętrzne regulacje szkół doktorskich, 
jeśli termin ten jest krótszy niż termin wskazany przez ustawę (czyli co do zasady 
30 września danego roku), np. jeśli szkoła doktorska w swoim regulaminie termin           
na złożenie indywidualnego planu badawczego określiła jako 31 maja danego roku            
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i doktorant do tego dnia nie złożył indywidualnego planu badawczego. Przepis rangi 
ustawowej jest nadrzędny wobec przepisów wewnętrznych szkół doktorskich. 

 

opracował: Przemysław Brzuszczak 

 
 

 


