
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 

Kierownika Szkoły Doktorskiej 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. 

Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 16.12.2021 r. 

 

 
w sprawie wzoru wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej w Szkole 

Doktorskiej APS 

 
Na podstawie §12 ust 7 Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej przyjętego uchwałą Senatu APS nr 138/2019 z dnia 20 marca 

2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z późniejszymi zmianami, którego tekst 

jednolity, stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 155/2021 Senatu APS z dnia 28 kwietnia 2021 

r., zarządzam co następuje:  

 

 
§ 1 

 

1. Zatwierdzam wzór wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej w 

Szkole Doktorskiej APS, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
Kierownik Szkoły Doktorskiej: 

                                                                     dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Kierownika  

Szkoły Doktorskiej  

z dnia 16.12.2021 r. 

 

 
Warszawa, dnia ……….. 20….. r. 

 

  

dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS 

Kierownik Szkoły Doktorskiej APS 

 

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 

………………………………………………………………………………………………… 

Nr albumu: ………………………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny: 

………………………………………………………………………………………………… 

Nr tel., e-mail: 

………………………………………………………………………………………………… 

Promotor: ………………………………………………………………………………………………… 

Promotor pomocniczy: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Proszę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej:    

z tytułu*: 

• czasowej niezdolności do odbywania kształcenia w Szkole Doktorskiej spowodowanej chorobą; 

• konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny; 

• konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem 

posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności; 

• posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

• konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych. 

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej rozpoczęłam(em) z dniem ………………, regulaminowy termin 

zakończenia Szkoły Doktorskiej to …………….…………….. 

Proponowany nowy termin złożenia rozprawy doktorskiej: …………………… 

 

 

.…………………………………………………………. 

imię i nazwisko doktoranta 

 

Do wniosku należy załączyć: 

• dokument uzasadniający przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej; 

• opinię promotora; 

• ocenę stopnia realizacji zadań składających się na przygotowanie rozprawy doktorskiej oraz 

planowanych efektów działalności badawczej za okres po ocenie śródokresowej do czasu złożenia 

wniosku; 

• aktualizację indywidualnego planu badawczego w postaci szczegółowego planu realizacji 

pozostałych zadań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej. 

 

 

 

 

 
* zaznaczyć właściwe 

 


