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Regulamin oceny doktorantów
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1480), §4:
Rada jednostki organizacyjnej uczelni albo rada naukowa jednostki naukowej określa sposób
dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań
naukowych przez doktorantów.

1.

Oceną objęte są postępy doktoranta w pracy badawczej, realizacja procesu
dydaktycznego i praca organizacyjna na rzecz katedry/samodzielnego zakładu, w której
jest realizowana praca doktorska.
2. Podstawę
oceny
stanowią
opinie
Kierownika
Studiów
Doktoranckich,
Opiekuna/Promotora, Kierownika Katedry/Samodzielnego Zakładu, Komisji Oceniającej
na Wydziałowych Seminariach Doktoranckich oraz coroczne sprawozdanie Doktoranta.
3. Postępy w pracy badawczej doktoranta oceniane są przez opiekuna/promotora i
kierownika Studiów Doktoranckich oraz przez Komisję Oceniającą na Wydziałowych
Seminariach Doktoranckich.
4. W skład Komisji na Wydziałowych Seminariach Doktoranckich wchodzą kierownicy
poszczególnych roczników Studiów Doktoranckich, z których jeden pełni funkcję
Przewodniczącego Komisji.
5. Realizacja
procesu
dydaktycznego
jest
oceniana
przez
Kierownika
Katedry/Samodzielnego Zakładu oraz Opiekuna/Promotora.
6. Praca organizacyjna oceniana jest przez Kierownika Katedry/Samodzielnego Zakładu
oraz Opiekuna/Promotora.
7. Za każdą z aktywności wymienionych w punktach 3, 5 i 6 przyznawane są punkty od 0 do
5, natomiast za prezentację na Wydziałowym Seminarium Doktoranckim wynik oceny
jest sumą punktów przyznanych przez oceniających, z których każdy może przyznać od 0
do 20 punktów (zał. nr 1).
8. Oceny za każdą z wymienionych aktywności stanowią składowe punktacji będącej
podstawą do przyznawania stypendiów doktoranckich.
9. Doktorant składa roczne sprawozdania z aktywności naukowej, popularyzacyjnej,
dydaktycznej i organizacyjnej.
10. Punkty za aktywności wymienione w sprawozdaniu Doktoranta przyznawane są zgodnie
z uczelnianymi wytycznymi, a za publikacje zgodnie z punktacją czasopism określoną
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Zał. nr 1. Wydziałowe Seminaria Doktoranckie - Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji

Założenia i cel
Coroczna prezentacja badań naukowych oraz stopnia zaawansowania pracy doktorskiej
uczestników Stacjonarnych Studiów Doktoranckich.
Metoda
Prezentacja z użyciem środków audiowizualnych, uzupełniona dyskusją z udziałem
opiekunów, promotorów, pracowników Wydziału i doktorantów z różnych lat studiów.
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową wystąpienia
A. Elementy
1. Poziom merytoryczny
2. Przygotowanie techniczne prezentacji
3. Sposób prezentacji
4. Odpowiedzi na pytania podczas dyskusji

B. Wagi
ocena w skali od 1 do 5 pkt
max. 20 pkt za wystąpienie

Komisja oceniająca wystąpienia
Powołana przez Radę Wydziału, grupująca kierowników poszczególnych edycji Stacjonarnych
Studiów Doktoranckich, z wyodrębnionym koordynatorem.
Efekty
1. Prezentacja umiejętności dokumentowania wyników badań i omówienia wyników
badań własnych wraz z krytyczną oceną wyników.
2. Poszerzenie umiejętności argumentowania w dyskusji i uzasadnienia swojego
stanowiska.
3. Pogłębienie i poszerzenie posiadanej wiedzy z zakresu technologii żywności
i żywienia.
4. Wzmocnienie świadomości potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia.
Sposób weryfikacji efektów
Ocena postępów w realizacji pracy doktorskiej na podstawie przygotowanej prezentacji
z udziałem w dyskusji wg przyjętych zasad.
Forma dokumentacji
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•

•
•

karta oceny doktorantów zawierająca przyznaną liczbę punktów za każdy
z 4 wymienionych wyżej elementów, wypełniana indywidualnie przez każdego
członka Komisji oceniającej,
zestawienie zbiorcze do kart oceny doktorantów zawierające sumę punktów
przyznaną przez poszczególnych członków Komisji oraz wyliczoną średnią punktów
z wystąpienia dla każdego doktoranta, podpisane przez wszystkich członków Komisji,
listy obecności na seminarium,
zachowane w formie papierowej prezentacje doktorantów.

Miejsce realizacji seminariów
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, sala wykładowa.
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