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Załącznik nr 1 do Uchwały  

Rady Naukowej IChF PAN nr 4/303/2021  

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 

Procedura oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD 

afiliowanych przy Instytucie Chemii Fizycznej PAN 

 

§1 

Powołanie osób przeprowadzających ocenę śródokresową 

1. Ocenę śródokresową przeprowadza trzyosobowa komisja, nazywana dalej „Zespołem”, 

powoływana oddzielnie dla każdego doktoranta. Ocenie podlega realizacja Indywidualnego 

Planu Badawczego. 

2. W skład Zespołu wchodzi przynajmniej jedna osoba posiadająca stopień doktora 

habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie nauki chemiczne, zatrudniona poza 

instytutami prowadzącymi Szkołę Doktorską Warsaw-4-PhD.  

3. Dyrektor IChF PAN, promotor, promotor pomocniczy ani kierownik specjalizacji Szkoły lub 

jego zastępca nie mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, z zastrzeżeniami określonymi w §2 

ust. 4. 

4. Wstępnego wyłonienia kandydatów na członków Zespołu dokonuje Komisja ds. Kształcenia 

Rady Naukowej IChF PAN, nazywana dalej „Komisją”.  Do udziału w odpowiednich obradach 

Komisji, zapraszani są, bez prawa udziału w głosowaniach, promotorzy oraz promotorzy 

pomocniczy ocenianych doktorantów.  

5. Kandydatów na członków Zespołu wskazuje, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji, 

Rada Naukowa IChF PAN, nie później niż trzy miesiące przed upływem pełnych dwóch lat 

kształcenia doktoranta.  

6. Wskazywany kandydat nie może być z doktorantem, promotorem lub promotorem 

pomocniczym spokrewniony ani spowinowacony, nie może pozostawać z tymi osobami w 

zależności służbowej, a także - w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat - nie może prowadzić 

z nimi wspólnych projektów badawczych ani posiadać wspólnych publikacji. 

7. Rada Programowa Warsaw-4-PhD powołuje członków Zespołu spośród kandydatów 

wskazanych przez Radę Naukową IChF PAN.  

8. Powołany członek Zespołu zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić przewodniczącego 

Rady Programowej Warsaw-4-PhD w przypadku zaistnienia lub podejrzenia zaistnienia 

konfliktu interesów, o którym mowa w ust. 6. Po stwierdzeniu konfliktu interesów, 

przewodniczący Rady Programowej zarządza powtórne przeprowadzenie procedury powołania 

członka Zespołu. Ocena dokonana przez wyłączonego członka Zespołu nie jest brana pod 

uwagę w procesie ustalania wyniku oceny śródokresowej. 

 

§2 

Przebieg oceny śródokresowej 

1. Kierownik specjalizacji lub jego zastępca, po konsultacji z Zespołem, wyznacza termin oceny 

śródokresowej doktorantów oraz podaje ten termin do ich wiadomości z co najmniej 60-

dniowym wyprzedzeniem.  

2. Nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem oceny: 

a) doktorant składa – do kierownika specjalizacji lub jego zastępcy – sprawozdanie 

śródokresowe z wykonania Indywidualnego Planu Badawczego w trakcie pierwszych czterech 

semestrów kształcenia w Szkole Doktorskiej; sprawozdanie to składane jest zamiast bieżącego 

sprawozdania semestralnego, 
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b) promotor albo promotorzy (jeśli powołanych zostało dwóch promotorów) albo promotor i 

promotor pomocniczy (jeśli powołany został promotor pomocniczy) składa /-ją  do kierownika 

specjalizacji albo jego zastępcy opinię (lub opinie) o dotychczasowej pracy doktoranta oraz 

postępach w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,  

- dokumenty te udostępniane są członkom Zespołu w formie elektronicznej. 

3. W posiedzeniu, na którym przeprowadzana jest ocena śródokresowa, nazywanym dalej 

„Posiedzeniem”, uczestniczy doktorant oraz wszyscy członkowie Zespołu. Ponadto, bez prawa 

głosu, mogą w nim brać udział, z zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie: przedstawiciel samorządu 

doktorantów IChF, protokolant oraz, w przypadku wykorzystywania środków komunikacji, o 

których mowa w ust. 5, osoba niezbędna do ich obsługi.  

4. Kierownik specjalizacji albo jego zastępca uczestniczy w Posiedzeniu jako obserwator – jeżeli 

żaden członek Zespołu nie jest zatrudniony w którymkolwiek z instytutów prowadzących 

Warsaw-4-PhD. W pozostałych przypadkach, udział kierownika specjalizacji albo jego 

zastępcy, w charakterze obserwatora, możliwy jest tylko po zaproszeniu przez Zespół. 

5. Posiedzenie może być przeprowadzane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

zapewniających wielostronną transmisję dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym, z 

zachowaniem zasad poufności.  

6. Posiedzenie zawiera następujące elementy:  

a) zwięzłe (ok. 10 min) wystąpienie doktoranta prezentujące przebieg i najważniejsze 

rezultaty badań naukowych prowadzonych przez niego w ramach Warsaw-4-PhD oraz 

planowany przebieg pozostałych dwóch lat studiów;  

b) odpowiedzi doktoranta na pytania zadawane przez członków Zespołu; 

oraz, pod nieobecność doktoranta,  

c) dyskusję członków Zespołu i podjęcie decyzji o pozytywnym albo negatywnym 

wyniku oceny śródokresowej, wraz z pisemnym uzasadnieniem. 

7. Wynik oceny śródokresowej wraz z pisemnym uzasadnieniem jest jawny. 

8. Niezłożenie sprawozdania w terminie podanym w ust. 2 lub nieuzasadniona ważnymi 

przyczynami nieobecność doktoranta podczas części otwartej Posiedzenia (ust. 6 lit. a-b) są 

równoznaczne z uzyskaniem negatywnej oceny śródokresowej. 

 

§3 

Odwołanie od wyniku oceny śródokresowej 

1. W przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej, doktorant może złożyć do Rady 

Programowej, w terminie 7 dni od dnia przekazania mu pisemnego uzasadnienia, wniosek o 

ponowne przeprowadzenie oceny. 

2. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Rada Programowa powołuje członków 

zespołu do dokonania ponownej oceny śródokresowej, następnie kierownik specjalizacji lub 

jego zastępca wyznacza termin tej oceny. Członkami zespołu, powoływanymi spośród 

kandydatów wskazanych przez Radę Naukową IChF PAN wg. zasad wymienionych w § 1, nie 

mogą być osoby, które brały już udział w przeprowadzeniu oceny śródokresowej danego 

doktoranta.   

3. Ponowna ocena śródokresowa przebiega według zasad wymienionych w § 2. Od oceny tej nie 

przysługuje odwołanie.  

4. Ostateczna negatywna ocena śródokresowa, tj. ocena, od której się nie odwołano, albo 

negatywna ocena śródokresowa wydana na skutek wniosku o ponowne przeprowadzenie 

oceny, skutkuje skreśleniem ocenianej osoby z listy doktorantów. 

 


