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Wytyczne do Indywidualnego Planu Badawczego 
opracowane przez Kolegium Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej  

AWF w Krakowie 
 

1. Tytuł zawodowy, imię i nazwisko kandydata; temat badawczy związany z pracą 

doktorską; tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko promotora/promotorów pracy 

doktorskiej i jednostka w AWF, w której prowadzony będzie temat badawczy 

(Professional title, name and surname of a candidate, research topic connected with 
PhD thesis, degree, title, name and surname of potential PhD thesis supervisor, unit at 
UoPE where the research topic will be carried out) 
 

2. Krótki opis projektu ze wskazaniem na obszar badań i uzasadnieniem jego podjęcia 

(A brief description of PhD thesis project with research area and the justification for it) 
 
3. Cele (poznawczy, teoretyczny, aplikacyjny) i hipotezy/pytania badawcze 

(Objectives and hypothesis) 
 

4. Zakres (przedmiotowy, czasowy i przestrzenny) badań 

(The scope ((objective, time and space)) of research) 
 

5. Metody i techniki badawcze 

(Research methods and techniques)   
 

6. Rodzaj proponowanej pracy doktorskiej (monografia naukowa, zbór opublikowanych 

i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa itp.) 

 (Type of suggested PhD thesis) 
 

7. Problem naukowy, który ma zostać rozwiązany w trakcie realizacji planu badawczego 

ze wskazaniem oryginalności tematu badawczego oraz ewentualnych trudności 

(ograniczeń) w jego realizacji 

(Scientific problem that is to be solved during the PhD thesis being carried out and 
description of the originality of a given research topic) 
 

8. Harmonogram planu badawczego – plan zadań naukowych (w tym wyjazdy ma 

konferencje zagraniczne i staże naukowe) i przygotowania rozprawy doktorskiej 

(Timetable for PhD thesis – plan of scientific tasks) 

 
9. Planowany termin zakończenia procesu badawczego i złożenia rozprawy doktorskiej 

(Deadline for submitting the doctoral dissertation) 
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10. Bibliografia (w tym, netografia), z krótką charakterystyką poszczególnych pozycji 

bibliograficznych, potwierdzającą, że kandydat zdobył – niezbędna na tym etapie 

badań - wiedzę na temat podejmowanej problematyki badawczej  

(Short bibliography that proves a candidate gained preliminary knowledge on the 

given research topic.) 
 


