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Szczegółowy tryb oceny śródokresowej
w Szkole Doktorskiej PP w roku 2021
1. Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz.
478, z późn. zm.) oraz Regulaminu Szkoły Doktorskiej (Uchwała Senatu Nr 224/2016-2020 z dnia 15 kwietnia
2020 r., z późn. zm.), przeprowadzana jest ocena śródokresowa doktorantów Politechniki Poznańskiej.
2. Ocena śródokresowa doktorantów jest przeprowadzana przez Komisje ds. Oceny Śródokresowej w ramach
poszczególnych dyscyplin, zwana dalej Komisją.
3. W skład Komisji, wchodzą 3 osoby, w tym 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł
profesora w dyscyplinie oraz dorobek w tematyce badawczej, w której przygotowywana jest rozprawa
doktorska, zatrudniona poza Uczelnią oraz 2 osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł
profesora oraz reprezentujące określoną dyscyplinę, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska,
zatrudnione w Uczelni. Skład Komisji jest jawny.
4. Dodatkowo w pracach Komisji ma prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, przedstawiciel doktorantów
desygnowany przez Radę Doktorantów.
5. Funkcję Przewodniczącego Komisji pełni Koordynator w dyscyplinie (jeśli spełnia wymagania określone w
Oświadczeniu o rzetelności, bezstronności i poufności) lub inna osoba proponowana przez Przewodniczącego
Rady Dyscypliny. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za organizację posiedzenia dotyczącego oceny
śródokresowej i powiadomienie o jego terminie członków Komisji, przedstawiciela doktorantów oraz doktoranta,
którego ocena dotyczy.
6. Ocena śródokresowa przeprowadzana jest przez Komisję na podstawie:
1) pisemnego autoreferatu, w którym doktorant przedstawia sprawozdanie z realizacji indywidualnego
planu badawczego (Raport Oceny Śródokresowej (Autoreferat)),
2) przedstawionej przez doktoranta prezentacji osiągnięć naukowych, związanych z realizacją pracy
doktorskiej (Prezentacja Osiągnięć),
3) dyskusji naukowej z doktorantem.
7. W trakcie dyskusji naukowej, doktorantowi zadawane są pytania w przedmiocie realizacji zamierzeń
badawczych.
8. Ocenie śródokresowej podlega realizacja indywidualnego planu badawczego, w tym terminowość i jakość
wykonywania zadań wynikających z harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej.
9. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
10. Wynik oceny śródokresowej wraz z uzasadnieniem jest jawny.
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11. W przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej doktoranta skreśla się z listy doktorantów, zgodnie z
zapisami w dokumentach wymienionych w pkt. 1.
12. Niedostarczenie przez doktoranta wymaganych dokumentów lub nieprzystąpienie do oceny śródokresowej, w
terminach określonych w harmonogramie oceny śródokresowej (z wyjątkiem zdarzeń losowych), może
skutkować wszczęciem procedury skreślenia z listy doktorantów.
13. Posiedzenia Komisji mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą
wypowiadać się w jego toku
- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
14. W przypadku, gdy członkowie Komisji uczestniczą w trybie zdalnym w posiedzeniu dotyczącym oceny
śródokresowej, wymagane jest po zakończeniu posiedzenia przesłanie do Przewodniczącego Komisji (za
pośrednictwem wiadomości e-mail) poświadczenia potwierdzającego wynik oceny końcowej i jej uzasadnienie.
Dokumenty końcowe z posiedzenia danej Komisji podpisuje jej Przewodniczący.
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