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Szczegóły organizacji pracy Komisji ds. oceny śródokresowej 
w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej w roku 2023 

 

1. Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 

574, z późn. zm.) oraz Regulaminu Szkoły Doktorskiej uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki 

Poznańskiej, przeprowadzana jest ocena śródokresowa doktorantów.  

2. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez Komisję ds. oceny śródokresowej, która jest powoływana 

indywidualnie dla każdego doktoranta, w ramach danej dyscypliny, zwana dalej Komisją. 

3. Funkcję Przewodniczącego Komisji może pełnić osoba, spełniająca wymagania określone w Oświadczeniu  

o rzetelności, bezstronności i poufności oraz w § 15 ust. 2 Regulaminu Szkoły Doktorskiej. Przewodniczący 

Komisji jest odpowiedzialny za organizację posiedzenia dotyczącego oceny śródokresowej i powiadomienie  

o jego terminie członków Komisji, przedstawiciela doktorantów oraz doktoranta, którego ocena dotyczy. 

4. Ocena śródokresowa przeprowadzana jest przez Komisję na podstawie: 

1) pisemnego raportu, w którym doktorant przedstawia sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu 

badawczego (Raport śródokresowy), 

2) przedstawionej przez doktoranta prezentacji osiągnięć naukowych, związanych z realizacją pracy 

doktorskiej (Prezentacja osiągnięć), 

3) dyskusji naukowej z doktorantem. 

5. W trakcie dyskusji naukowej, doktorantowi zadawane są pytania w przedmiocie realizacji zamierzeń 

badawczych i indywidualnego planu badawczego. 

6. Ocenie śródokresowej podlega realizacja indywidualnego planu badawczego, w szczególności terminowości  

i jakości wykonywania zadań wynikających z harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej. 

7. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.  

8. Wynik oceny śródokresowej wraz z uzasadnieniem jest jawny.  

9. W przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej doktoranta skreśla się z listy doktorantów, zgodnie  

z przepisami zawartymi w aktach wymienionych w ust. 1. 

10. Niedostarczenie przez doktoranta kompletu wymaganych dokumentów (w wersji papierowej i elektronicznej) 

lub nieprzystąpienie do dyskusji naukowej, w terminach określonych w harmonogramie oceny śródokresowej 

(z wyjątkiem nieprzewidzianych zdarzeń losowych), może skutkować wszczęciem procedury skreślenia z listy 

doktorantów. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, doktorant występuje do Dyrektora Szkoły 

Doktorskiej z wnioskiem o wyznaczenie nowego terminu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający 

zaistnienie zdarzenia losowego. 



 

 

11. Podczas przeprowadzania oceny śródokresowej mogą być wykorzystane środki komunikacji elektronicznej,  

w szczególności: 

1) transmisja posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 

2) wielostronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą 

wypowiadać się w jego toku - z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

12. Komisja, w głosowaniu jawnym, ustala wynik oceny śródokresowej zwykłą większością głosów oraz wspólnie 

formułuje uzasadnienie.  

13. 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. 

Podpisany przez Przewodniczącego Komisji wynik oceny śródokresowej wraz z uzasadnieniem jest 

przekazywany Dyrektorowi. 
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