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PISMO OKÓLNE Nr 2/2021 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia oceny śródokresowej  

w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach 

 w roku akademickim 2020/2021 

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach (UPH), stanowiącego załącznik do Uchwały  

Nr 37/2019 Senatu UPH z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły 

Doktorskiej UPH, ustalam następujące zasady przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole 

Doktorskiej UPH w roku akademickim 2020/2021: 

1. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana po czwartym semestrze okresu kształcenia 

w Szkole Doktorskiej. 

2. Ocenie śródokresowej podlega: 

1) realizacja indywidualnego planu badawczego doktoranta; 

2) realizacja harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej oraz terminowość i jakość 

wykonywania zadań wynikających z tego harmonogramu.  

3. Warunkiem przystąpienia do oceny śródokresowej jest uzyskanie zaliczeń czterech  

semestrów wynikających z programu kształcenia. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor 

może podjąć decyzje o dopuszczeniu do oceny śródokresowej doktoranta,  

o którym mowa  w § 8 ust. 6 Regulaminu Szkoły Doktorskiej. 

4. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez Komisję ds. oceny śródokresowej 

doktorantów, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym:  

1) przewodniczący właściwej Rady Dyscypliny, posiadający co najmniej stopień doktora 

habilitowanego w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska – jako 

przewodniczący komisji ds. oceny śródokresowej; w przypadku gdy przewodniczący Rady 

Dyscypliny jest promotorem doktoranta przewodniczącego Komisji wskazuje właściwa 

Rada Dyscypliny;  



2) recenzent zewnętrzny, którym jest osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, 

zatrudniony poza UPH - jako członek Komisji;  

3) recenzent UPH, którym jest  osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, 

zatrudniony w UPH, dla którego UPH jest podstawowym miejscem pracy – jako członek 

Komisji. 

5. Każdemu doktorantowi wyznaczany jest odrębny skład Komisji i termin oceny śródokresowej. 

6. Propozycję składu Komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową doktoranta wraz 

z uzasadnieniem przedstawia Rada Dyscypliny, w której przygotowywana jest rozprawa 

doktorska. Ostateczny skład komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową doktorantów 

ustala Dyrektor Szkoły Doktorskiej po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły Doktorskiej. 

7. Promotor i promotor pomocniczy doktoranta nie mogą być członkami Komisji 

przeprowadzającej ocenę śródokresową doktoranta. Członkami Komisji nie mogą być również 

osoby, w stosunku do których zachodzą uzasadnione  wątpliwości co do ich bezstronności. 

8. Komisja powoływana jest w terminie do dnia 15 maja roku kalendarzowego, w którym odbywa 

się ocena śródokresowa.  

9. Terminy posiedzeń Komisji wyznacza Dyrektor Szkoły Doktorskiej w porozumieniu 

z Przewodniczącymi Komisji. O terminie posiedzeń doktoranci powinni być powiadomieni nie 

później niż na 60 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia właściwej Komisji. 

10. Doktorant, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia oceny 

śródokresowej, składa do Dyrektora Szkoły, zaopiniowane przez promotora, sprawozdanie 

śródokresowe z wykonania indywidualnego planu badawczego.  

11. Dyrektor Szkoły Doktorskiej przekazuje członkom Komisji sprawozdanie śródokresowe z 

wykonania indywidualnego planu badawczego wraz z indywidualnym planem badawczym 

doktoranta oraz sprawozdaniami rocznymi za I i II rok kształcenia w Szkole Doktorskiej, co 

najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Komisji. 

12. Posiedzenie Komisji odbywa się w Instytucie (jednostce macierzystej), w którym  realizowana 

jest rozprawa doktorska. 

13. Komisja przeprowadza ocenę śródokresową w oparciu o: 

1) otrzymaną dokumentację doktoranta; 

2) autoreferat przygotowany i wygłoszony przez doktoranta przed Komisją. 

14. Ocena śródokresowa doktoranta odbywa się w dwóch etapach:  

1) etap I obejmuje przedstawienie przez doktoranta pisemnego sprawozdania 

śródokresowego z wykonania indywidualnego planu badawczego, zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do pisma okólnego; sposoby potwierdzania aktywności naukowo-

badawczej doktoranta i innych jego osiągnięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do pisma 

okólnego. 



2) etap II obejmuje ocenę, która odbywa się w na podstawie wygłoszonego przez doktoranta 

przed Komisją autoreferatu w przedmiocie postępu prac nad przygotowaniem rozprawy 

doktorskiej oraz dyskusję, w trakcie której doktorantowi zadawane są co najmniej trzy 

pytania w zakresie podjętego problemu badawczego; w autoprezentacji przygotowanej 

w programie Microsoft PowerPoint (lub alternatywnym) doktorant przedstawia główne tezy 

pracy badawczej, omawia aktualny stan swoich badań i postępy w realizacji 

indywidualnego planu badawczego oraz w przygotowaniu rozprawy doktorskiej; czas 

prezentacji doktoranta nie powinien przekroczyć 20 minut.  

15. Doktorant ma obowiązek wygłoszenia autoreferatu w trakcie posiedzenia Komisji. 

Usprawiedliwieniem nieobecności doktoranta może być zwolnienie lekarskie złożone 

najpóźniej w dniu posiedzenia Komisji, a w szczególnych przypadkach do 7 dni po 

posiedzeniu. Doktorantowi, który usprawiedliwił swoją nieobecność na ocenie wyznacza się 

nowy termin oceny. Nieusprawiedliwiona nieobecność doktoranta na ocenie śródokresowej 

skutkuje wynikiem negatywnym. 

16. Wynik oceny śródokresowej ustalany jest na posiedzeniu niejawnym, bez udziału doktoranta. 

Decyzja zapada zwykłą większością głosów. 

17. Z przebiegu oceny śródokresowej Komisja sporządza kartę oceny śródokresowej (załącznik nr 

3  do pisma okólnego) oraz protokół (załącznik nr 4 do pisma okólnego), który podpisują 

wszyscy członkowie Komisji. 

18. Przewodniczący Komisji niezwłocznie informuje doktoranta o wyniku oceny śródokresowej 

wraz z jej uzasadnieniem oraz przekazuje Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej kartę oceny 

śródokresowej i protokół z oceny śródokresowej doktoranta. Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

informuje promotora lub promotora i promotora pomocniczego o wyniku oceny śródokresowej. 

19. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z 

jej uzasadnieniem jest jawny. 

20. W przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej Dyrektor Szkoły Doktorskiej skreśla 

doktoranta z listy doktorantów. 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

dr hab. Anna Kamecka, prof. uczelni 

Otrzymują: 

1) dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni - Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą 

2) Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych; Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych; Dyrektor 

Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie; Dyrektor Instytutu Historii: Dyrektor Instytutu Rolnictwa i 

Ogrodnictwa; Dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa. 


