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Kryteria oceniania udziału doktorantów w seminariach doktoranckich i zakładowych 

 

1. Seminarium z opiekunem naukowym/promotorem. 

Kryteria: 

Realizacja zaplanowanych aktywności w ustalonym z opiekunem naukowym/promotorem 

harmonogramu badań naukowych.1 

Postęp w doprecyzowaniu celów i hipotez badawczych rozprawy oraz w opracowaniu 

rozbudowanej koncepcji rozprawy. 

Wszczęcie przewodu doktorskiego. 

Kompletność i jakość złożonych fragmentów (paragrafów, rozdziałów) pracy do oceny 

przez opiekuna naukowego/promotora. 

Złożenie do oceny przez promotora całej rozprawy. 

Zaliczenie na ocenę odbywa się w dwóch ujęciach: 

Przed wszczęciem przewodu doktorskiego (które ma miejsce przeważnie na drugim lub 

trzecim roku studiów doktorskich) na podstawie aktywnego uczestnictwa w seminarium, 

opracowania i złożenie doprecyzowanej koncepcji rozprawy doktorskiej oraz  realizacji 

aktywności zaplanowanych na dany rok w harmonogramie badań naukowych. 

Po wszczęciu przewodu doktorskiego na podstawie złożonych do weryfikacji kolejnych 

części rozprawy doktorskiej oraz realizacji aktywności zaplanowanych na dany rok w 

harmonogramie badań naukowych. 

Opisowa ocena powinna być ujęta w sprawozdaniu rocznym składanym przez doktoranta.  

 

2. Seminarium zakładowe – celem seminarium jest doskonalenie warsztatu badawczego 

doktoranta (doktoranci uczą się sztuki prezentacji, umiejętności analizy tekstów/danych, 

dyskutowania), nabywanie tzw. kompetencji miękkich oraz uczestnictwo w badaniach 

prowadzonych w ramach danego zakładu. Oceny dokonuje osoba prowadząca seminarium 

na podstawie aktywnego uczestnictwa seminarzysty oraz wygłoszenia przynajmniej dwóch 

referatów poświęconych przeglądowi podejmowanej problematyki naukowej. Ocena 

powinna obejmować także stopień nabycia przez doktoranta kompetencji miękkich. 

Doktoranci przed wszczęciem przewodu doktorskiego przedstawiają temat badań 

uzasadniając jego podjęcie oraz wskazują jego znaczenie, prezentują założenia teoretyczne 

                                                 
1Powinien on być złożony najpóźniej wraz ze sprawozdaniem dotyczącym I roku studiów doktoranckich i 

obejmować m.in. etapy przygotowania rozprawy doktorskiej, termin otwarcia przewodu doktorskiego, 

przygotowanie publikacji, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, wyjazdy na staże naukowe, 

złożenie wniosku grantowego. 
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i metodologiczne, omawiają dostępną literaturę, prezentują program badawczy, 

przedstawiają wstępne wyniki badań, prezentują przygotowywane publikacje i wystąpienia 

konferencyjne. Doktoranci po wszczęciu przewodu doktorskiego prezentują tezy 

przygotowywanej rozprawy oraz osiągnięte wyniki, przygotowywane publikacje i 

wystąpienia konferencyjne. Po wystąpieniu przedstawiane przez referujących doktorantów 

problemy badawcze są analizowane w trakcie dyskusji.  

 

Podstawą zaliczenia obu seminariów jest wpisanie oceny do systemu USOS przez 

prowadzącego. 


