
Orientacyjna tabela ocen wewnętrznych dla par opiekun 
(promotor) – doktorant 

1. Oznaczenia  
Publikacja lub praca przyjęta do druku: w czasopiśmie filadelfijskim +1, w 

czasopiśmie niefiladelfijskim, ale recenzowanym 1, inne publikacje, prace wysłane do 
druku, preprinty itd. –1. Czasami piszący sprawozdanie uważa, że jakaś jego publikacja 
zasługuje na ocenę wyższą niż to wynika z powyższych punktów. Komisja może się 
przychylić do tej opinii, ale tylko jeśli jest przekonywujące uzasadnienie w 
sprawozdaniu.  Publikacje liczone są od początku studiów doktoranckich. Mogą być też 
uwzględnione wcześniejsze publikacje, jeśli opiekun w swojej opinii wyjaśni, że wiążą 
się z tematyką pracy doktorskiej.   

Referaty wygłoszone przez doktoranta. na konferencji międzynarodowej +2, na 
forum innym niż własna grupa robocza 2, we własnej grupie roboczej –2. Postery 
prezentowane przez doktoranta: będą dawały 2 lub -2, zależnie od wagi konferencji. 
Referaty i postery liczone są w roku sprawozdawanym. 

                   Opinia opiekuna (promotora): bardzo pozytywna +3, pozytywna 3, kiepska lub   
                     zła –3. 

                   Otwarcie przewodu doktorskiego  4. 

Praca doktorska: z dwiema pozytywnymi recenzjami: +6, ukończona i złożona 
6, przewidywany termin ukończenia niedługo –6, przewidywany termin ukończenia 
nieprędko, ale w akceptowalnym terminie, =6. W przypadku przyznania grantu 
promotorskiego, lub równoważnego, termin ukończenia pracy może być przesunięty do 
końca okresu objętego grantem.    

2. Tabela 
Tabela jest przygotowana do ocen wewnętrznych uczestników studium w tym 
roku.  Jest tylko orientacyjna, bo nie zawiera wszystkich czynników branych pod 
uwagę przy ocenie i dopuszczamy kompensację słabego spełnienia jednego 
warunku przez znaczne nadwyżki w innych. W szczególności, otwarcie przewodu 
doktorskiego przed ukończeniem drugiego roku studiów, wystąpienie doktoranta 
o grant, czy otrzymanie grantu nie są wymagane do uzyskania oceny 5, ale będą 
uwzględniane przy ocenie. Opóźnienie w studiach na skutek urlopu 
macierzyńskiego zostało ocenione na jeden rok. To znaczy, że na przykład 
doktorantka po IV roku, która miała urlop macierzyński, będzie oceniana według 
zasad dla doktorantów po III roku.  Inne przypadki losowe, które powodują 
znaczne opóźnienie w studiach, należy opisać w sprawozdaniu. Komisja będzie 
rozpatrywać takie przypadki indywidualnie. W sprawie par o ocenie 2,5 
konsultujemy się z Kierownictwem Studium. W sprawie par o wynikach jeszcze 
gorszych Kierownictwo Studium powinno działać nie czekając na okres 
sprawozdań.  



 

Ocena Po I roku Po II roku Po III roku Po IV roku i 
wyżej 

5 +1, 2 +1,+2 +1,+1,+2,4 +1,+1,+2,+6 

4,5 1,2 +1,2 +1,+1,2,4 +1,+1,2,6 

4 -1 lub 2 1,2 1,1,2,4 +1,1,2,-6 

3,5 +3,-2 -1,-2 1,2 1,1,2,-6 

3 3 +3,2 -1,+3,2 1,1,2,=6 

2,5 -3 3 +3 1,4,2 

 


