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OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO / CZŁONKA* KOMISJI DS. OCENY 
ŚRÓDOKRESOWEJ O RZETELNOŚCI, BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 

 
 
Ja niżej podpisany/a: 
1. Zobowiązuję się do: 

 niewykorzystywania, zachowania w tajemnicy wszystkich dokumentów otrzymanych do oceny, jak 
również wszelkich informacji uzyskanych w trakcie procedur oceny śródokresowej, także w przypadku 
rezygnacji z oceny dokumentów, 

 niezwłocznego usunięcia kopii wszelkich materiałów i dokumentów (wydruków, kserokopii, zapisów na 
komputerowych nośnikach informacji itd.) zawierających informacje, o których mowa powyżej, po 
zakończeniu procedur oceny śródokresowej, 

2. Przyjmując do oceny dokumenty, jednoznacznie deklaruję brak konfliktu interesów z doktorantem, w 
szczególności: 

 nie byłem/am promotorem lub opiekunem pracy magisterskiej doktoranta, 

 nie jestem współautorem publikacji ani wykonawcą w naukowych projektach zewnętrznych realizowanych 
z udziałem doktoranta, 

 nie jestem wskazany/a jako promotor lub promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej realizowanej przez 
doktoranta,  

 nie pozostaję w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia  z 
doktorantem lub osobami reprezentującymi Zakład, w którym realizowana jest rozprawa doktorska, 

 nie pozostaję z doktorantem, promotorem lub promotorem pomocniczym jego rozprawy doktorskiej w 
innym stosunku prawnym, który może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki, 

 nie byłem/am w jakimkolwiek stopniu zaangażowany w przygotowanie dokumentów oceny śródokresowej 
doktoranta, 

 nie jestem / jestem* zatrudniony/a w Politechnice Poznańskiej, 

 nie jestem / jestem* zatrudniony/a w Zakładzie, w którym realizowana jest rozprawa doktorska ocenianego 
doktoranta, 

 nie zachodzi żadna inna przyczyna mogąca ograniczyć moją rzetelność i bezstronność. 
3. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek przyczyny mogącej wpłynąć na bezstronność i rzetelność oceny zobowiązuję 
się do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie właściwego Przewodniczącego Komisji ds. Oceny 
Śródokresowej* lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej*. 
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(data)       (podpis Przewodniczącego / Członka* Komisji) 


