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Zakres oceny śródokresowej / Scope of Interim Assessment

Ocenie śródokresowej podlega realizacja przez doktoranta
Indywidualnego Planu Badawczego (IPB), w szczególności
terminowość i jakość wykonywania zadań wynikających z
harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej.
The Interim Assessment covers doctoral student’s performance with
regard to the delivery of the Individual Research Plan (IRP), in
particular the timeliness and the quality of tasks prescribed in the
doctoral dissertation calendar.

∙ IPB / IRP – plan
∙ Autoreferat / Summary of Academic Accomplishments (SAA) –
realizacja / implementation
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Forma oceny śródokresowej / Form of Interim Assessment

Ocena śródokresowa odbywa się przed Komisją, w oparciu o pisemny
autoreferat doktoranta w przedmiocie postępu prac w realizacji
Indywidualnego Planu Badawczego oraz dyskusji, w trakcie której
doktorantowi zadawane są pytania.
The Interim Assessment is conducted before the Committee, on the
basis of a summary of academic accomplishments delivered by the
doctoral student with regard to the progress of work under the
Individual Research Plan and a discussion session during which the
doctoral student addresses questions asked by the Committee
members.
Spotkania z doktorantami / discussion session:
01.09.2022 – 09.09.2022
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Autoreferat / Summary of Academic Accomplishments
Szablon / Template: https://www.sd.agh.edu.pl/doktoranci/
szkoly-doktorskie/szkola-doktorska-agh/ocena-srodokresowa/

Załączniki / Attachments:
∙ IPB / IRP
∙ Wykaz publikacji i patentów z Biblioteki Głównej AGH / List of
publications and patents issued by AGH-UST Main Library
∙ Prace opublikowane, prace przyjęte do druku (z potwierdzeniem),
prace złożone do druku (z potwierdzeniem) / Published papers, papers
accepted for publication (with conﬁrmation), papers submitted for
publication (with conﬁrmation)
∙ Udział w konferencjach, sympozjach, szkołach naukowych /
Participation in conferences, and science schools
∙ Popularyzacja wyników badań w mediach (jeżeli dotyczy) /
Dissemination of research results in the media (if applicable)
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Komisja / Interim Assessment Committee

∙ Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez Komisję ds.
Oceny Śródokresowej doktorantów właściwa dla danej
dyscypliny, w skład której wchodzą 3 osoby – jedna z AGH i dwie
spoza AGH. The Interim Assessment is conducted by the Interim
Assessment Committee consisting of 3 persons, competent in
particular discipline – one from AGH-UST and two employed
outside AGH-UST.
∙ Na posiedzeniach Komisji może być obecny przedstawiciel
doktorantów jako obserwator bez prawa głosu. / In addition, a
doctoral student representative may participate in the
proceedings of the Committee with no voting rights.
∙ Promotor i promotor pomocniczy doktoranta nie mogą być
członkami Komisji. / Supervisor or an auxiliary supervisor must
not be appointed as Committee members.
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Decyzje Komisji / Decisions of the Committee

∙ Decyzje Komisji są podejmowanie w formie uchwał i w drodze
tajnego głosowania. / The decisions of the Committee are made
in the form of resolutions and by secret voting.
∙ Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w
obecności wszystkich członków Komisji. / The resolutions of the
Committee are passed by a simple majority in the presence of
all members of the Committee.
Uzyskanie oceny pozytywnej wymaga uzyskania większej liczby
głosów na TAK niż głosów na NIE. / A positive assessment
requires more YES votes than NO votes.
∙ Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo
negatywnym. / The Interim Assessment concludes with a ﬁnal
result expressed as a ‘pass’ or a ‘fail’.
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Konsekwencje / Consequences (1)

∙ Wynik wraz z uzasadnieniem jest jawny i jest publikowany na
stronie internetowej Szkoły. / The ﬁnal result of the Interim
Assessment together with a statement of reason is publicly
available at the School website.
∙ Od wyniku oceny śródokresowej przysługuje doktorantowi
odwołanie do Dyrektora SD. / A doctoral student may lodge an
appeal against the ﬁnal result of the Interim Assessment with
the Doctoral School Director.
∙ Termin na złożenie odwołania wraz z uzasadnieniem wynosi 14
dni od dnia doręczenia doktorantowi wyniku oceny
śródokresowej. / An appeal together with a statement of
reasons must be lodged within 14 days of receiving information
on the ﬁnal result of the Interim Assessment.

6/9

Konsekwencje / Consequences (2)
∙ Po złożeniu odwołania Dyrektor Szkoły Doktorskiej powołuje
członków Komisji Odwoławczej do dokonania ponownej oceny
śródokresowej. Członkami Komisji Odwoławczej nie mogą być
osoby, które brały już udział w przeprowadzeniu oceny
śródokresowej tego doktoranta. / After submitting the appeal
the Doctoral School Director appoints members of an Interim
Re-assessment Committee. No persons who were previously
involved in the Interim Assessment with regard to a particular
student may be appointed as members of the Committee.
∙ Wynik oceny śródokresowej ustalony przez Komisję Odwoławczą
jest ostateczny. / The result of the Interim Assessment
determined by the Re-assessment Committee shall be ﬁnal and
binding.
∙ W przypadku oceny negatywnej doktoranta skreśla się z listy
doktorantów. / In case of a negative evaluation, a doctoral
student shall be removed from the list of doctoral students.
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Terminarz / Timetable

àSD 23.06.2022 – 07.07.2022 – składanie autoreferatów wraz z
załącznikami przez doktorantów (system informatyczny) /
uploading SAA with attachments (web-based system);
SDà 08.07.2022 – udostępnienie dokumentacji komisjom / making
documentation available to committees;
SDà 22.07.2022 – przekazanie terminarzy spotkań z doktorantami /
providing detailed timetables for discussion sessions;
∙ 01–09.09.2022 – spotkania komisji z doktorantami / discussion
sessions;
SDà 19.09.2022 – przekazanie doktorantom wyników oceny
śródokresowej / providing information on the result of the
Interim Assessment.
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Dziękuję za uwagę
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