
 

 

 

Uchwała nr 46  

Rady Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych  

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z dnia 18 marca 2021  

w sprawie organizacji oceny śródokresowej doktorantów MŚSD 

 

 

Na  podstawie  §  4  ust.  6  pkt  4  w  zw.  §  9  uchwały  nr  306  Senatu  Uniwersytetu  Śląskiego  

w  Katowicach  z  dnia  27  listopada  2018  r. w  sprawie  określenia  Regulaminu  Międzynarodowej 

Środowiskowej  Szkoły  Doktorskiej  przy  Centrum  Studiów  Polarnych  w  Uniwersytecie  Śląskim  

w  Katowicach  (MŚSD)  (t.j.  przyjęty  w  załączniku  nr  3  do  uchwały  nr  391  Senatu  UŚ 

z dnia 28 maja 2019 r.),  Rada  MŚSD  uchwala  szczegółowe  zasady  organizacji  i  przeprowadzenia 

oceny śródokresowej doktorantów MŚSD: 

 

§ 1 

[podstawy prawne] 

1. Ocena śródokresowa doktorantów Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy 

Centrum Studiów Polarnych  (dalej MŚSD) odbywa  się na podstawie art.  202 ustawy  z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2020.85), § 9 uchwały Senatu 

Uniwersytetu  Śląskiego  w  Katowicach  z  dnia  27  listopada  2018  r.  w  sprawie  określenia 

Regulaminu  Międzynarodowej  Środowiskowej  Szkoły  Doktorskiej  przy  Centrum  Studiów 

Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) oraz określonych przez Radę MŚSD 

niniejszą uchwałą zasad organizacji i przeprowadzenia oceny śródokresowej. 

2. Ocenę śródokresową przeprowadza Komisja ds. oceny śródokresowej (dalej Komisja). 

3. Przedmiotem  oceny  śródokresowej  jest  weryfikacja  postępów  podlegającego  tej  ocenie 

doktoranta MŚSD w realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (dalej IPB). 

 

 

 



 

 

§ 2 

[komisja ds. oceny śródokresowej i jej zadania] 

1. Komisję,  złożoną  z  przewodniczącego  i  dwóch  członków,  powołuje  Rada  MŚSD  w  drodze 

uchwały  odrębnie  dla  każdej  dyscypliny  reprezentowanej  przez  podlegających  ocenie 

śródokresowej  doktorantów  MŚSD.  Ta  sama  Komisja  ewaluacyjna  może  oceniać  dorobek 

więcej niż jednego doktoranta. 

2. W  skład  Komisji  mogą  zostać  powołane  osoby  legitymujące  się  stopieniem  doktora 

habilitowanego lub tytułem profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa 

doktorska. 

3. Skład  Komisji  wyłaniany  jest  spośród  przedstawicieli  Rady  MŚSD  oraz  osób  niebędących 

pracownikami podmiotu prowadzącego  szkołę doktorską  ani  podmiotów  ją  organizujących, 

które mogą być zatrudnienie zarówno w krajowych, jak również w zagranicznych jednostkach 

naukowo‐badawczych z zastrzeżeniem, że w skład Komisji: 

1) powinna być powołana nie mniej niż jedna osoba spoza przedstawicieli Rady MŚSD; 

2) nie może być powołany promotor, promotor pomocniczy, kierownik projektu badawczego, 

z  którego  finansowane  jest  stypendium  doktoranckie  lub  naukowe  doktoranta  albo 

wynagrodzenie za pracę dla doktoranta.  

4. Celem zapewnienia merytorycznego wsparcia Komisji, Rada MŚSD może powołać ekspertów 

Komisji  spośród  osób  zatrudnionych  w  zagranicznych  jednostkach  naukowo‐badawczych, 

posiadających  co  najmniej  stopień  doktora  i  udokumentowane  wybitne  osiągnięcia  

w  dyscyplinie,  w  której  przygotowywana  jest  rozprawa  doktorska.  Eksperci  uczestniczą  

w pracach Komisji z głosem doradczym. 

5. Kandydatów na członków Komisji oraz jej ekspertów wskazują członkowie Rady MŚSD, którzy 

następnie  na  posiedzeniu  Rady  MŚSD  w  sprawie  powołania  Komisji,  zobowiązani  są 

do przedstawienia zgłoszonych kandydatur. Wskazanie kandydata na członka Komisji  lub  jej 

eksperta powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Uzasadnienie  wskazania  kandydatów  na  członka  Komisji  lub  jej  eksperta  w  szczególności 

zawierają: 

a) informację dotyczącą kwalifikacji do rzetelnej  i merytorycznej ewaluacji  IPB  i projektów 

badawczych w dyscyplinach reprezentowanych przez doktorantów podlegających ocenie 

śródokresowej; 

b) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na udział w pracach w Komisji. 

7. Rada MŚSD,  na  wniosek  doktoranta,  doktoranta  i  promotora  lub  członka  Komisji,  wyłącza 

członka  Komisji,  jeśli  istnieje  okoliczność  tego  rodzaju,  że  mogłaby  wywołać  uzasadnioną 

wątpliwość co do jego bezstronności lub legitymowania się odpowiednimi kwalifikacjami do 

oceny założeń i sposobu realizacji IPB. Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym składa 

się w terminie 14 dni od dnia opublikowania składu właściwej Komisji na stronie internetowej 



 

 

MŚSD.  Rada  MŚSD  rozpatruje  ten  wniosek  w  terminie  30  dni  od  dnia  jego  złożenia. 

W przypadku uwzględnienia wniosku, Rada MŚSD wyłącza wskazanego we wniosku członka 

Komisji, a następnie powołuje w to miejsce inną osobę z zastosowaniem procedury powołania 

Komisji wskazanej w ust. 1 – ust. 6.     

8. Na  wniosek  doktoranta  lub  zarządu  odpowiednich  struktur  samorządu  doktorantów 

w jednostkach  organizujących  MŚSD  w  pracach  Komisji  może  uczestniczyć  w  charakterze 

obserwatora  przedstawiciel  odpowiednich  struktur  samorządu  doktorantów w  jednostkach 

tworzących MŚSD.  

9. Wniosek  do  Rady  MŚSD  w  sprawie  włączenia  do  prac  Komisji  przedstawiciela  samorządu 

doktorantów w charakterze obserwatora podmioty wskazane w ust. 8 mogą złożyć nie później 

niż  3 miesiące  przed  końcem  roku  akademickiego,  w  którym  ocena  śródokresowa ma  być 

dokonana.  

10. Skład Komisji jest jawny i zostaje opublikowany na stronie internetowej MŚSD nie później niż 

4 miesiące  przed  końcem  roku  akademickiego,  w  którym  ma  być  dokonana  ocena 

śródokresowa. 

11. Członkowi  Komisji  zatrudnionemu  poza  podmiotami  organizującymi  szkołę  doktorską 

przysługuje  wynagrodzenie  w  wysokości  20%  wynagrodzenia  profesora.  Wynagrodzenie 

nie przysługuje ekspertom Komisji i obserwatorom. 

12. Do zadań członków Komisji należy: 

1) uczestnictwo  w  otwartych  seminariach  naukowych,  na  których  doktoranci 

przedstawiają sprawozdanie z postępów w realizacji IPB; 

2) zapoznanie  się  z  dokumentacją  doktoranta  ds.  oceny  śródokresowej,  w  tym m.in. 

aktualnego  IPB,  opinii  promotora,  promotorów  lub  promotora  i  promotora 

pomocniczego i sprawozdania z realizacji IPB; 

3) uczestnictwo w posiedzeniach Komisji; 

4) uczestnictwo w rozmowach Komisji z doktorantem i promotorem, promotorami lub 

promotorem i promotorem pomocniczym; 

5) ewaluacja realizacji  IPB przez doktorantów MŚSD na podstawie kryteriów zgodnych  

z § 5 ust. 1; 

6) uczestnictwo w podejmowaniu przez Komisję decyzji w sprawie oceny śródokresowej 

doktoranta; 

7) uczestnictwo w przygotowaniu uzasadnienia oceny śródokresowej doktoranta;  

8) uczestnictwo w sporządzeniu protokołu z prac Komisji. 

13. Do zadań przewodniczącego Komisji należy: 

1) koordynowanie prac Komisji, w tym m.in. zwoływanie posiedzeń komisji, zapraszanie 

na  rozmowy  doktoranta,  promotora,  promotorów  lub  promotora  i  promotora 

pomocniczego;  wystąpienie  do  biura  MŚSD  o  dokumentację  niezbędną  do 

przeprowadzenia oceny i przekazywanie pozostałym członkom Komisji; 



 

 

2) zarządzanie głosowań w sprawie oceny śródokresowej i ogłaszanie wyników; 

3) przekazanie protokołu z prac Komisji do Rady MŚSD;  

4) przekazanie  wyniku  oceny  wraz  z  uzasadnieniem  doktorantowi,  promotorowi, 

promotorom lub promotorowi i promotorowi pomocniczemu; 

5) nadzór  nad  publikacją  oceny  śródokresowej  wraz  z  uzasadnieniem  na  stronie 

internetowej MŚSD; 

14. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w sposób bezpośredni lub zdalny za pomocą środków 

komunikacji  elektronicznej  stosowanych  w  Uniwersytecie  Śląskim  w  Katowicach 

zapewniających w szczególności:  

6) transmisję przebiegu kolokwium w czasie rzeczywistym miedzy jego uczestnikami; 

7) wielostronną  komunikację  miedzy  jego  uczestnikami  w  czasie  rzeczywistym,  

w  ramach  której  uczestnicy  kolokwium  mogą  wypowiadać  się  w  jego  toku,  

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

15. Tajne  głosowania  Komisji  w  trakcie  posiedzeń  zdalnych  mogą  się  odbywać  w  sposób 

bezpośredni  lub  zdalny  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  stosowanych  w 

Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  

 

§ 3 

[harmonogram oceny śródokresowej] 

1. Rada MŚSD w drodze uchwały określa szczegółowy harmonogram oceny śródokresowej (dalej 

harmonogram) nie później niż 4 miesiące przed zakończeniem roku akademickiego, w którym 

ocena śródokresowa ma nastąpić.  

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 określa: 

1) termin lub terminy otwartych seminariów naukowych, na których podlegający ocenie 

śródokresowej  doktoranci MŚSD  prezentować  będą  postępy w  realizacji  IPB  i  stan 

zaawansowania projektu badawczego;  

2) termin złożenia sprawozdania z realizacji IPB; 

3) terminy posiedzeń Komisji; 

4) termin publikacji wyników oceny śródokresowej. 

 

§ 4 

[podstawy i przebieg oceny śródokresowej] 

1. Ocena śródokresowa przeprowadzona jest na podstawie: 

1) pisemnego sprawozdania z realizacji IPB (dalej sprawozdanie) zaopiniowanego przez 

promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego;  



 

 

2) wystąpienia na otwartym seminarium naukowym; 

3) rozmowy  Komisji  z  doktorantem  i  promotorem  lub  doktorantem  i  promotorami,  

o której mowa poniżej w ust. 9, jeśli została ona przeprowadzona. 

2. Sprawozdanie jest sporządzane wg. wyboru doktoranta odpowiednio albo w języku angielskim 

albo w  języku polskim  i w  języku angielskim. Wzór sprawozdania  stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej  uchwały. Wzór  załącznika  nr  1  oraz  jego  tłumaczenie  na  język  angielski  zostanie 

udostępnione poprzez stronę MŚSD. 

3. Sprawozdanie,  zaopiniowane  przez  podmioty wskazane w ust.  1  pkt  1,  podlegający  ocenie 

doktorant  MŚSD  składa  w  terminie  zgodnym  z  harmonogramem  zdalnie  poprzez  stronę 

internetową MŚSD oraz w formie papierowej w biurze MŚSD. 

4. Ocena śródokresowa postępów w realizacji  IPB podlegającego ocenie doktoranta MŚSD jest 

trzyetapowa. 

5. W  pierwszym  etapie  doktorant  prezentuje  przed  Komisją  na  otwartym  dla  publiczności 

seminarium naukowym swoje dotychczasowe osiągnięcia naukowe w realizacji IPB oraz plany 

badawcze obejmujące okres do końca kształcenia MŚSD. Czas przeznaczony na prezentacje 

doktoranta nie może być krótszy niż 15 min., jednakże nie dłuższy niż 25 min.  

6. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 5, powinno zostać przygotowane i wygłoszone w języku 

angielskim,  a  swym  zakresem  obejmować  co  najmniej  omówienie  przedmiotu  i  znaczenia 

badań objętych IPB dla rozwoju dyscypliny, w której rozprawa doktorska jest przygotowywana, 

przedstawienie  postępów  w  realizacji  IPB,  stopnia  zaawansowania  projektu  badawczego, 

planowanych dalszych etapów realizacji IPB do końca okresu kształcenia w MŚSD, a ponadto 

najważniejsze osiągnięcia naukowe doktoranta, w tym publikacyjne. 

7. Po zakończeniu wystąpienia, o którym mowa w ust. 5 i 6, zarówno członkowie Komisji,  jak i 

publiczność mogą zadać doktorantowi na temat realizacji IPB i wynikających z niego planów 

badawczych pytania.  

8. W  drugim  etapie,  na  zamkniętym  dla  publiczności  posiedzeniu  Komisji,  jej  członkowie  w 

oparciu o kryteria z § 5 ust. 1 dokonują ewaluacji postępów doktoranta w realizacji IPB oraz 

oceny możliwości osiągnięcia zakładanych w IPB celów badawczych. 

9. Zakresem  porządku  obrad  posiedzenia,  o  którym  mowa  w  ust.  8  może  być  objęty  punkt 

indywidualna rozmowa Komisji z doktorantem i promotorem lub doktorantem i promotorami, 

jeśli wniosek o jego przeprowadzenie na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji złoży 

którykolwiek  z  członków  Komisji  albo  doktorant  lub  jego  promotor/promotorzy.  W  takim 

przypadku  Przewodniczący  Komisji  zaprasza  na  to  posiedzenie  doktoranta  i  promotora  lub 

doktoranta i promotorów z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

10. Przedmiotem  rozmowy,  o  której  mowa w  ust.  9 mogą  być  objęte  zagadnienia  związane  z 

merytorycznymi założeniami rozprawy doktorskiej przedstawionymi w IPB oraz ich realizacja, 

a ponadto złożenie wyjaśnień w sprawie możliwości osiągnięcia założonych celów badawczych 

oraz ich znaczenia dla rozwoju dyscypliny, w której rozprawa jest przygotowywana.  



 

 

11. Otwarte  seminarium  naukowe  oraz  rozmowa  Komisji  z  doktorantem  i  promotorem  lub 

doktorantem  i  promotorami, mogą odbyć  się w  sposób bezpośredni  lub  zdalny  za pomocą 

środków  komunikacji  elektronicznej  stosowanych  w  Uniwersytecie  Śląskim  w  Katowicach 

zapewniających w szczególności:  

1) transmisję przebiegu kolokwium w czasie rzeczywistym miedzy jego uczestnikami; 

2) wielostronną  komunikację  miedzy  jego  uczestnikami  w  czasie  rzeczywistym,  

w  ramach  której  uczestnicy  kolokwium  mogą  wypowiadać  się  w  jego  toku,  

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

12. W  trzecim  etapie  Komisja  na  posiedzeniu  niejawnym  podejmuje  decyzję  o  wyniku  oceny 

śródokresowej doktoranta w oparciu o kryteria i zasady wskazane w § 5. 

 

§ 5 

[Ewaluacja IPB i jej kryteria oraz ocena śródokresowa] 

1. Komisja dokonuje ewaluacji realizacji IPB w oparciu o następujące kryteria: 

1) zgodności  zrealizowanych  zadań  badawczych  oraz  uzyskanych  wyników  badań  z 

założeniami badawczymi zawartymi w IPB, a które zostały opisane w sprawozdaniu, a 

ponadto zaprezentowane na otwartym seminarium naukowym oraz ewentualnie w 

czasie indywidualnej rozmowy doktoranta w obecności promotora lub promotorów, 

na posiedzeniu Komisji, o którym mowa w § 4 ust. 9;  

2) terminowości realizacji zadań w stosunku do planów badawczych zawartych w IPB; 

3) efektywności publikacji i prezentacji wyników badań uzyskanych na aktualnym etapie 

realizacji IPB; 

4) znaczenia realizowanych przez doktoranta projektów badawczych; 

5) znaczenia  dla  osiągnięcia  założonych  celów  badawczych  podejmowanych  przez 

doktoranta form podnoszenia kwalifikacji w związku z realizacją IPB; 

6) stopnia  zaawansowania  przygotowania  rozprawy  doktorskiej  oraz  możliwości 

osiągnięcia założonych w IPB celów badawczych w założonym czasie i terminowego jej 

złożenia zgodnie z IPB. 

2. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym.  

3. Końcową  ocenę  śródokresową  Komisja  obradująca  w  pełnym  składzie  podejmuje  w 

głosowaniu tajnym większością głosów swoich członków. 

4. W przypadku równej liczby głosów, gdy jeden z członków Komisji wstrzyma się od głosu lub 

gdy wszyscy członkowie Komisji wstrzymają się od głosu, ostateczną decyzję o wyniku oceny 

końcowej, podejmuje przewodniczący Komisji. 



 

 

5. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny i zostaje opublikowany na stronie internetowej 

MŚSD nie później niż 7 dni do dnia podjęcia decyzji w sprawie oceny końcowej przez Komisję.  

6. W przypadku  negatywnej  oceny  doktorant  zostaje  skreślony  z  listy  doktorantów w  drodze 

decyzji administracyjnej wydanej przez dziekana MŚSD z upoważnienia rektora. Od decyzji w 

przedmiocie  skreślenia  z  listy  doktorantów  przysługuje  wniosek  o  ponowne  rozpatrzenie 

sprawy do dziekana MŚSD w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

 

§ 6 

[wejście w życie] 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 marca 2021. 

 


