
 

 

Uchwała nr 7/2022 Rady Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum 
Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2022 r. 

w sprawie harmonogramu oceny śródokresowej w roku akademickim 2021/2022 

 

Na podstawie § 4 ust. 6 pkt 4 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.) oraz § 3 ust. 1 Uchwały nr 46 Rady Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy 
Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z dnia 18 marca 2021 r. 
w sprawie organizacji oceny śródokresowej doktorantów MŚSD (t.j. przyjęty w załączniku nr 3 do 
uchwały nr 4/2022 Rady MŚSD z dnia 16 marca 2022 r.), Rada MŚSD uchwala harmonogram oceny 
śródokresowej w roku akademickim 2021/2022: 

§ 1 

Ocena śródokresowa w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów 
Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2021/2022 przebiegać będzie 
w następujących terminach: 

31 sierpnia 2022 r. - termin złożenia sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (dalej 
IPB) poprzez stronę internetową MŚSD oraz w formie papierowej w MŚSD; 

15 września 2022 r. - termin otwartych seminariów naukowych, na których podlegający ocenie 
śródokresowej doktoranci MŚSD prezentować będą postępy w realizacji IPB i stan zaawansowania 
projektu badawczego (pierwszy etap oceny śródokresowej). Seminaria odbywać się będą w siedzibach 
podmiotów MŚSD, do których afiliowani są doktoranci podlegający ocenie śródokresowej, a 
szczegółowy program seminarium zostanie zamieszczony na stronie internetowej MŚSD. Organizatorzy 
zapewnią transmisję seminarium z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 
umożliwiającą wielostronną komunikację między uczestnikami. 

15-16 września 2022 r. - termin posiedzeń Komisji ds. oceny śródokresowej oraz rozmów z 
doktorantami, promotorami i promotorami pomocniczymi, na wniosek członków Komisji, doktoranta 
lub promotorów (drugi etap oceny śródokresowej) oraz termin niejawnych posiedzeń Komisji ds. oceny 
śródokresowej (trzeci etap oceny śródokresowej). Posiedzenia Komisji ewaluujących różnych 
doktorantów mogą odbywać w tym samym czasie. Przewodniczący komisji ds. oceny śródokresowej 



 

 

poinformuje uczestników o trybie (stacjonarny lub zdalny) oraz godzinie posiedzeń i spotkań z co 
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

30 września 2022 r. - termin publikacji wyników oceny śródokresowej. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


