
ZARZĄDZENIE NR 3/2021  

Kierownika Szkoły Doktorskiej  

Akademii Pedagogiki Specjalnej  

im. Marii Grzegorzewskiej  

z dnia 30.09.2021 r. 

 

 

w sprawie wytycznych do przedmiotu Badania naukowe w praktyce realizowanego na II 

roku w Szkole Doktorskiej 

 

Na podstawie §12 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2019 r., którego tekst ujednolicony, 

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

związku z programem kształcenia w Szkole Doktorskiej APS stanowiącym załącznik nr 1 do 

Uchwały Senatu APS nr 137/2019 z dnia 20 marca 2019 r., zarządzam co następuje:  

 

§ 1 

1. W ramach realizacji przedmiotu Badania naukowe w praktyce zadaniem doktoranta jest 

dołączenie do wybranego przez siebie zespołu badawczego realizującego projekt 

badawczy/grant. Doktorant powinien aktywnie uczestniczyć w pracach badawczych i 

organizacyjnych wybranego przez siebie zespołu badawczego. Aktywność ta ma służyć 

zapoznaniu się z zasadami prowadzenia różnych rodzajów badań naukowych, w zależności 

od indywidualnego wyboru i specjalizacji doktoranta.  

2. W jednym semestrze doktorant jest zobowiązany/-a do realizacji 30h, w całym roku 60h. 

Godziny te mogą zostać zrealizowane we współpracy z jednym zespołem badawczym lub 

kilkoma.  

3. Oświadczenie o przewidywanym udziale w pracach wybranego przez siebie zespołu 

badawczego (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia) należy złożyć do końca 

października danego roku akademickiego w Biurze ds. Obsługi Procedur Awansowych.  

4. W celu dokonania końcowego rozliczenia z realizacji oraz otrzymania zaliczenia przedmiotu 

„Badania naukowe w praktyce” doktorant składa potwierdzenie uczestnictwa w projekcie 

(załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia), w którym wykazany jest wymiar godzin oraz 

wykonywane zadania potwierdzone podpisem kierownika projektu/grantu. Zaświadczenie to 

należy złożyć do końca czerwca w Biurze ds. Obsługi Procedur Awansowych. Na podstawie 

tej dokumentacji Kierownik Szkoły Doktorskiej dokonuje zaliczenie przedmiotu. 

 

§ 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 

30.09.2021 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE 

O PRZEWIDYWANYM UDZIALE 

DOKTORANTA  

W PROJEKCIE BADAWCZYM/GRANCIE 

 

 
Dane doktorantki/doktoranta: 

Imię: 

Nazwisko: 

 

 

Oświadczam, że w/w doktorantka/doktorant w roku akademickim 20../20.. 

 

będzie członkiem zespołu projektu badawczego/grantu 

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

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

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

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

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

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

(rodzaj projektu, temat projektu, źródło finansowania, pełniona rola w projekcie) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Osoba bezpośrednio kierująca projektem badawczym (grantem) bądź osoba do tego upoważniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………………………………… 

data i podpis kierownika projektu/grantu* 



Załącznik nr 2 do 

Zarządzenia Kierownika 

Szkoły Doktorskiej z dnia 

30.09.2021 r. 

 
 

ZAŚWIADCZENIE 

O UCZESTNICTWIE W RELIZACJI 

PROJEKTU/GRANTU 

 
Zaświadczenie stanowi podstawę do zaliczenia przedmiotu „Badania naukowe w praktyce”, 

prowadzonego w ramach programu nauczania w Szkole Doktorskiej Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  

W jednym semestrze doktorant/-ka jest zobowiązany/-a do realizacji 30h, w całym roku 60h. 

 

Dane doktorantki/doktoranta: 

Imię: 

Nazwisko: 

 

 

Oświadczam, że doktorantka/doktorant w roku akademickim 20../20.. 

 

uczestniczył/a w realizacji projektu (tytuł projektu, numer grantu): 

 

..…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…., finansowanego ze środków 

……………………………………………………………..……………………….……………

………. Projekt realizowany był/jest na (nazwa uczelni, instytutu, etc.): 

..………………………………………………………………………………………………… 

 

Wymiar godzin zrealizowanych przez doktorantkę/doktoranta w projekcie wynosi: ……… 

 

 

Do zadań doktorantki/doktoranta w ramach projektu/grantu należało: 

 

..………………………………………………………………………………………………… 

 

..………………………………………………………………………………………………… 
 

..………………………………………………………………………………………………… 

 

 

*   Osoba bezpośrednio kierująca projektem badawczym (grantem) bądź osoba do tego upoważniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………………………………… 

data i podpis kierownika projektu/grantu* 


