
Warunki i procedura dokonywania modyfikacji w Indywidualnych Planach Badawczych po ich 

zatwierdzeniu. 

 

I. Po zatwierdzeniu Indywidualnego Planu Badawczego przez Kierownika Programu jego 

modyfikacja na drugim, trzecim i czwartym roku studiów możliwa jest wyłącznie w przypadku 

wystąpienia następujących powodów: 

a) utrata promotora ( np. choroba promotora, śmierć, długoterminowy wyjazd, rezygnacja) 

b) co najmniej roczna przerwa w realizacji tematu badawczego (np. urlop macierzyński, 

rodzicielski, zdrowotny, nieobecność promotora) 

c) brak uzyskania lub utrata finansowania części/całości zaplanowanych badań 

d) uzyskanie wyników badań odbiegających od założonej hipotezy 

e) zmiany w otoczeniu makrosystemowym uniemożliwiające planowe kontynuowanie badań 

(np. pandemia, zmiana w regulacjach prawnych) 

f) zadziałanie innych czynników niemożliwych do przewidzenia w momencie składania 

Indywidualnego Planu Badawczego, uniemożliwiających planową kontynuację badań (np. 

zniszczenie aparatury badawczej, zaprzestanie produkcji kluczowego odczynnika 

potrzebnego do realizacji badań i brak dla niego zamiennika) 

 

II. Modyfikacja Indywidualnego Planu Badawczego po jego zatwierdzeniu może następować nie 

częściej niż raz w każdym roku kształcenia w SDNMiNoZ UJ. 

  

III. Modyfikacja Indywidualnego Planu Badawczego może polegać w szczególności na: 

a) doprecyzowaniu tematu badawczego  

b) modyfikacji w zakresie grupy badanej 

c) modyfikacji metody badawczej 

d) doprecyzowaniu/modyfikacji celu badania w ramach tematu 

e) uzupełnieniu/doprecyzowaniu uzasadnienia podjęcia badań 

f) zmianie w harmonogramie realizowanych zadań badawczych, jeśli pewne przewidziane 

zadania nie będą mogły zostać zrealizowane i/lub w ramach tematu IPB przewiduje się 

zrealizowanie dodatkowych zadań 

 

IV. Procedura zgłaszania i zatwierdzania modyfikacji w Indywidualnych Planach Badawczych po ich 

zatwierdzeniu 

1) Wniosek o zgodę na dokonanie modyfikacji Indywidualnego Planu Badawczego (załącznik 

nr 1) wypełnia Doktorant w porozumieniu z promotorem/promotorami i składa do 

Dyrektora SDNMiNoZ UJ za pośrednictwem biura  SDNMiNoZ UJ.  

2) Pracownik biura SDNMiNoZ UJ sprawdza kompletność wniosku i wymaganych 

dokumentów dodatkowych wskazanych we wniosku 

3) Dyrektor SDNMiNoZ UJ przekazuje wniosek do Kierownika właściwego programu 

doktorskiego z prośbą o zaopiniowanie 

4) Kierownik programu doktorskiego w porozumieniu z zespołem oceniającym Indywidualne 

Plany Badawcze opiniuje zasadność wniosku i przekazuje opinię do Dyrektora SDNMiNoZ 

UJ  

5) Dyrektor SDNMiNoZ UJ podejmuje ostateczną decyzję na podstawie przedstawionych mu 

dokumentów. 



Załącznik nr 1: Wniosek o dokonanie modyfikacji indywidualnego planu badawczego 

 

Indywidualny Plan Badawczy (IPB) do realizacji w ramach tematu badawczego 

pt.”……………………………………………………………………………………………………………………………………” 
 

Imię i nazwisko doktoranta: 
 

 

Jednostka realizacji projektu: 
 

 

Promotor/promotorzy/promotor pomocniczy: 
 

 

Rok studiów  

 

 

1. Uzasadnienie dla podjęcia modyfikacji Indywidualnego Planu Badawczego (proszę wybrać 

właściwą ) 

 

 Powód Wyjaśnienie (maksymalnie 100 słów) 

1. Utrata promotora (długotrwała 
choroba, śmierć, rezygnacja 
promotora)  

 

2. Co najmniej roczna przerwa w 
realizacji tematu badawczego 
(urlop macierzyński, 
rodzicielski, zdrowotny, 
nieobecność promotora) 

 

3. Brak uzyskania lub utrata 
finansowania części/całości 
zaplanowanych badań 

 

4. Osiągnięcie wyników badań 
odbiegających od założonej 
hipotezy 

 

5. Zmiany w otoczeniu 
makrosystemowym 
uniemożliwiające planowe 
kontynuowanie badań (np. 
pandemia, zmiana w 
regulacjach prawnych) 

 
 

6. Zadziałanie innych czynników 
niemożliwych do przewidzenia 
w momencie składania IPB, 
uniemożliwiających planowe 
kontynuację badań  (np. 
zniszczenie aparatury 
badawczej, zaprzestanie 

 



produkcji kluczowego 
odczynnika potrzebnego do 
realizacji badań i brak 
zamiennika) 

W przypadku wyboru pozycji 1-4 oraz 6 należy dołączyć dokumenty potwierdzające 

wystąpienie danej sytuacji 

 

2. Opis modyfikacji 

 Charakter zmiany Wyjaśnienie (maksymalnie 30 słów) 

1 doprecyzowanie tematu 

badawczego 

 

2 modyfikacja w zakresie grupy 

badanej 

 

3 modyfikacja metody 

badawczej 

 

4 doprecyzowanie/modyfikacja 

celu badania w ramach 

tematu 

 

5 uzupełnienie/doprecyzowanie 

uzasadnienia podjęcia badań 

 

6 zmiana w harmonogramie 

realizowanych zadań 

badawczych 

 

 

 

 

 

 

 

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

           Data i podpis doktoranta (-tki)                           Podpis promotora/promotorów 

 

 

 

 

 

Pozytywnie/Negatywnie opiniuję wniosek o modyfikację IPB* 
 

…………………………………………………………………………. 
Data i podpis kierownika programu doktorskiego 

 

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam IPB* 
 

…………………………………………………………………………. 
Data i podpis Dyrektora Szkoły Doktorskiej 

*Niepotrzebne skreślić 


