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PLAN SZKOLENIA

▪Aspekty prawne oceny śródokresowej

▪Zakres oceny śródokresowej

▪Harmonogram oceny śródokresowej

▪Przebieg oceny śródokresowej



PODSTAWY USTAWOWE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm., 
dalej: p.s.w.i.n.).

Art. 202
2. Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w 
programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów - w trakcie czwartego 
semestru.



„W POŁOWIE OKRESU 
KSZTAŁCENIA”

▪Kształcenie w szkołach doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim trwa cztery lata, tj. osiem 
semestrów.
▪Pojęcie „w połowie okresu kształcenia” na Uniwersytecie Warszawskim jest rozumiane w ten sposób, 
że bierzemy pod uwagę stan badań (realizacji IPB) na dzień poprzedzający połowę okresu kształcenia, tj. 
30 września 2022 r.
▪ Taka interpretacja tego pojęcia została ustalona wspólnie przez Samorząd Doktorantów oraz 

dyrektorów i dyrektorki szkół doktorskich.



CO PODLEGA OCENIE?

▪Ocenie śródokresowej, zgodnie z ustawą podlega wyłącznie realizacja indywidualnego planu 
badawczego.
▪Ocena śródokresowa ma ściśle techniczny charakter – Komisja ds. oceny śródokresowej będzie 

oceniała to, czy doktorant/-ka realizuje zadania badawcze, które zostały opisane w IPB zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym w IPB.
▪ Jeśli nie – to nie koniec świata -> co zrobić w takiej sytuacji opowiemy za kilka chwil.

▪Komisja ds. oceny śródokresowej musi odpowiedzieć na dwa pytania:
▪W jaki sposób doktorant/-ka realizuje IPB?
▪ Czy dotychczasowa działalność doktoranta/-tki rokuje dalszą sprawną realizację IPB?



CO PODLEGA OCENIE?

▪W szczególności ocenie NIE podlegają:
▪ Jakość dotychczasowego dorobku naukowego;
▪ Jakikolwiek element indywidualnego planu badawczego, np. hipotezy badawcze, plan badań, temat 

projektu/rozprawy doktorskiej itp.;
▪ Jakakolwiek aktywność doktorantki/-ta spoza realizacji indywidualnego planu badawczego, np. 

dydaktyczna, pełnienie funkcji w strukturach uniwersytetu, aktywność w katedrze, praca zawodowa 
itp.

▪Nie oznacza to jednak, że taką aktywnością nie można się pochwalić – przeciwnie, zgodnie z 
wypracowanymi rekomendacjami odnośnie do przebiegu oceny śródokresowej komisje winny brać ją 
pod uwagę, jeśli wpływa pozytywnie na ocenę kandydata – Komisja NIE MOŻE z powodu takiej 
aktywności czynić osobie ocenianej zarzutów.
▪ ▪Dlaczego? Zgodnie z regulaminem szkoły oceniane jest to, czy dotychczasowa działalność 

doktoranta/-tki rokuje dalszą sprawną realizację IPB. Jeśli robimy sporo + realizujemy IPB -> to 
super :)



HARMONOGRAM OCENY

▪ [MAĆKU, POPRAW TEN SLAJD]
▪Dla osób, które rozpoczęły kształcenie od semestru zimowego r. ak. 2019/2020:
▪ Składanie dokumentów: 20 – 30 września 2021 r.
▪ Rozmowy komisji z doktorantami/-tkami: październik/listopad 2021 r.
▪Ostateczny termin wnioskowania o wyznaczenie recenzenta: 30 listopada 2021 r.
▪ Planowane zakończenie oceny: do 30 listopada 2021 r.

▪Dla osób, które rozpoczęły kształcenie od semestru letniego r. ak. 2019/2020:
▪ Składanie dokumentów: 18 – 28 lutego 2022 r.
▪ Rozmowy komisji z doktorantami/-tkami: marzec/kwiecień 2022 r.
▪Ostateczny termin wnioskowania o wyznaczenie recenzenta: 28 kwietnia 2022 r.
▪ Planowane zakończenie oceny: do 30 kwietnia 2022 r.



HARMONOGRAM — TEN ROK (SDNH)

Ustala się następujący terminarz składania dokumentów na potrzeby 
przeprowadzenia oceny śródokresowej, w tym sprawozdań, ankiet i opinii:  
1) od dnia 20 września do dnia 30 września 2022 r. - dla doktorantów, którzy 
kończą czwarty semestr kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk 
Humanistycznych w semestrze letnim r. a. 2021/2022;  
2) od dnia 19 lipca do dnia 29 lipca 2022 r. - dla doktorantów, którzy kończą 
czwarty semestr kształcenia w semestrze letnim r. a. 2021/2022 oraz zostali 
przyjęci do Szkoły Doktorskiej w związku z realizacją programu Narodowego 
Centrum Nauki PRELUDIUM BIS;  
3) od dnia 17 lutego do dnia 27 lutego 2023 r. - dla doktorantów, którzy 
kończą czwarty semestr kształcenia w semestrze zimowym r. a. 2022/2023.



TEN ROK - MLD

Ustala się następujący terminarz składania materiałów w ramach Oceny 
Śródokresowej przeprowadzanej jesienią w roku akademickim 2022/2023:  
1) od dnia 1 lipca do dnia 19 lipca 2022 r. – dla doktorantów, którzy kończą 
czwarty semestr kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 
2021/2022 oraz zostali przyjęci do Szkoły Doktorskiej w związku z 
realizacją programu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS;  
2) od dnia 20 września do dnia 30 września 2022 r. – dla doktorantów, 
którzy kończą czwarty semestr kształcenia w Międzydziedzinowej Szkole 
Doktorskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.



CO SIĘ SKŁADA NA OCENĘ?

▪W ramach oceny śródokresowej dzieją się następujące rzeczy:
1. Doktorant/-ka oraz promotor/-ka składają dokumenty do oceny.
2. Komisja ds. oceny śródokresowej zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez doktoranta/-tkę 

oraz innymi dokumentami, które są w posiadaniu szkoły (np. sprawozdanie roczne)
3. Komisja przeprowadza rozmowę z doktorantem/-tką (stacjonarnie lub online).
4. Komisja formułuje wynik oceny wraz z uzasadnieniem (w terminie 2 miesięcy od rozpoczęcia oceny 
śródokresowej).

Ponadto doktorant/-ka oraz komisja ds. oceny śródokresowej mogą wnioskować o wyznaczenie 
recenzenta w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia materiałów przez osobę ocenianą. Dyrektor 
może, ale nie musi takiego recenzenta wyznaczyć. Dyrektor może wyznaczyć recenzenta także z własnej 
inicjatywy.
W przypadku wyznaczenia recenzenta okres oceny ulega przedłużeniu o czas sporządzenia recenzji.



DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA

DOKTORANT składa:
▪ Sprawozdanie z realizacji IBP
▪ Ankieta nt. współpracy z promotorem

Nie trzeba składać rozdziałów ani publikacji. Jak w takim razie potwierdzić realizację IPB?
▪Przez to, co zostanie wpisane w sprawozdaniu
▪Przez to, co znajdzie się w opinii promotora
▪Podczas prezentacji i rozmowy śródokresowej
▪ Jeśli chcesz, możesz złożyć dodatkowe dokumenty

PROMOTOR składa:
▪ Opinię o postępach doktoranta w realizacji IPB
▪ Ankietę nt. współpracy z doktorantem



DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA

▪Dokumenty należy złożyć na dedykowany adres mailowy w szkole doktorskiej.

▪Dokumenty muszą być podpisane

▪Dokumenty należy wysłać wykorzystując wyłącznie swoją elektroniczną pocztę uniwersytecką

▪Temat wiadomości:  „Imię i nazwisko doktoranta/doktorantki – dyscyplina”



SPRAWOZDANIE

▪Pochwal się wszystkim, co zrobiłeś przez te 2 lata (aby pokazać, że masz zdolność ukończenia rozprawy 
w terminie) - nie tylko tym, co bezpośrednio związane z doktoratem
▪Podkreśl jakie zrealizowałeś elementy badawcze oraz (jeśli masz) pochwal się ich rezultatami np. 

publikacje, dalsze wnioski, koncepcja teoretyczna, model do weryfikacji...
▪ Jeśli coś jest "w trakcie realizacji" pisz, że jest realizowane lub na ukończeniu
▪ Jeśli coś nie zostało zrobione – to nie koniec świata. Uzasadnij zmiany, które wystąpiły względem IPB.



KTO NAS OCENIA?

▪Art. 202 p.s.w.i.n.
▪4. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co 

najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w 
której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę 
doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.



KTO NAS OCENIA?

▪Dyrektor Szkoły Doktorskiej powołała komisje ds. oceny śródokresowej - w każdej dyscyplinie co 
najmniej jedną, w dyscyplinach nauki o polityce i administracji oraz nauki socjologiczne – dwie, w 
dyscyplinie nauki prawne – trzy komisje.
▪ Składy komisji dostępne są pod linkiem:  

https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DSDNS/Lists/Dziennik/Attachments/80/DSDNS.2021.37.ZD.26.pdf
▪https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DSDNH/Lists/Dziennik/Attachments/92/

DSDNH.2022.30.URSD.31.pdf

▪UWAGA! Członkiem komisji ds. oceny śródokresowej i recenzentem nie może być osoba, co do której 
bezstronności mogą wystąpić wątpliwości, w szczególności promotor lub promotor pomocniczy 
ocenianego doktoranta/-tki. Jeśli macie wątpliwości co do bezstronności którejkolwiek z osób 
zasiadających w komisji mającej was oceniać - niezwłocznie zgłoście to do Samorządu Doktorantów 
(doktoranci@samorzad.uw.edu.pl).

https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DSDNS/Lists/Dziennik/Attachments/80/DSDNS.2021.37.ZD.26.pdf
https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DSDNH/Lists/Dziennik/Attachments/92/DSDNH.2022.30.URSD.31.pdf
https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DSDNH/Lists/Dziennik/Attachments/92/DSDNH.2022.30.URSD.31.pdf


KTO NAS OCENIA?

▪Każdy doktorant/-ka ma prawo wyznaczenia obserwatora ze strony Samorządu Doktorantów.
▪Obserwator ma prawo dostępu do wszystkich dokumentów oraz udziału we wszystkich czynnościach 

komisji dotyczących oceny danego doktoranta/-tki.
▪Uwagi pochodzące od obserwatora mogą być cenne z punktu widzenia ewentualnego odwołania 

(wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) w sytuacji negatywnego wyniku oceny śródokresowej.

▪ Jeśli chcesz, aby w Twojej ocenie śródokresowej uczestniczył obserwator -> zgłoś się do Rady 
Doktorantów swojej szkoły doktorskiej.



KTO NAS OCENIA?

▪W toku oceny śródokresowej dla oceny IPB danego doktoranta/-tki może być powołany recenzent.
▪Recenzent może być powołany na wniosek doktoranta/-tki, komisji ds. oceny śródokresowej albo z 

inicjatywy dyrektora szkoły doktorskiej.
▪Dyrektor szkoły doktorskiej nie ma obowiązku powołania recenzenta.
▪Przepisy nie precyzują minimalnego dorobku, specjalizacji ani stopnia naukowego, który musi posiadać 

potencjalny recenzent.

▪Recenzent ma miesiąc na sporządzenie opinii.
▪Opinia sporządzona przez recenzenta jest brana pod uwagę przy wystawieniu oceny oraz jej 

uzasadnieniu.



ROZMOWA

▪Prowadzona przez 3 osobową komisję (jak cała ocena)
▪Może być zaproszony promotor
▪Prawdopodobnie ok. 15 min prezentacja przygotowana przez doktoranta dot. postępów w realizacji 

IPB (takie streszczenie sprawozdania i możliwość podkreślenia oraz wyjaśnienia ew. zmian)



KRYTERIA OCENY 
ŚRÓDOKRESOWEJ

▪W toku oceny śródokresowej komisja musi ustalić:
▪ Czy doktorant/-ka bez nieuzasadnionych opóźnień realizuje IPB?
▪ Czy dotychczasowa działalność rokuje dalszą sprawną realizację IBP?

▪W tym kontekście możecie się obawiać, że jakiekolwiek odstępstwo spowoduje negatywny wynik 
oceny śródokresowej. Tak nie jest. Działalność naukowa cechuje się tym, że czasami koncepcje 
teoretyczne ewoluują, hipotezy badawcze okazują się fałszywe a na dodatek wybucha pandemia, która 
uniemożliwia realizację badań naukowych.



KRYTERIA OCENY 
ŚRÓDOKRESOWEJ

Zgodnie ze stanowiskiem wypracowanym przez Samorząd Doktorantów UW i zaakceptowanym przez 
dyrektorów i dyrektorki szkół doktorskich za uzasadnione opóźnienia lub odstępstwa w realizacji IPB 
uważa się na przykład zmiany wynikające z:
▪ braku możliwości realizacji badań,
▪ braku możliwości przeprowadzenia kwerend,
▪ braku możliwości realizacji wyjazdów naukowych,
▪ braku możliwości udziału w konferencji, seminarium, szkole letniej, zimowej, kursie etc.,
▪ opóźnień publikacyjnych spowodowanych czynnikami niezależnymi od doktorantki lub doktoranta, np. 

z powodu braku możliwości realizacji badań, opóźnień recenzenckich, wydłużonego cyklu 
publikacyjnego etc.,

▪ wystąpienia zidentyfikowanych w IPB ryzyk badawczych,



KRYTERIA OCENY 
ŚRÓDOKRESOWEJ

▪organizacji procesu dydaktycznego na Uniwersytecie, w tym dotyczące realizacji praktyk zawodowych,
▪braku możliwości uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych organizowanych w ramach kształcenia 

doktorantek i doktorantów w szczególności z powodów nieuruchomienia danego kursu, wyczerpania 
limitu miejsc lub przesunięcia organizacji zajęć w czasie,
▪postępu badań naukowych i wynikającego z nich rozwoju między innymi zakresu projektu, problemów i 

hipotez badawczych sformułowanych w IPB,
▪ zmian w opiece promotorskiej.



WYNIKI OCENY

▪OCENA POZYTYWNA:
▪ Jeśli praca doktoranta rokuje ukończeniem rozprawy doktorskiej w przewidzianym terminie
▪ Jeśli doktorant realizuje program kształcenia

▪ Zwiększenie stypendium doktoranckiego (do 3 653,7 zł) wraz z wyrównaniem od połowy okresu 
kształcenia (tj. od października 2021 r./marca 2022 r.)

▪Możliwość zatrudnienia w roli nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego.

▪ Uwaga! Doktorant, który jest zatrudniony na więcej niż pół etatu, otrzymuje tylko 40% stypendium, 
co pod względem finansowym się nie opłaca.

▪ Po zakończeniu oceny śródokresowej doktorant może zmienić IPB.



WYNIKI OCENY

▪ OCENA NEGATYWNA:
▪ Jeśli rozprawa nie rokuje realizacją w terminie i IPB nie jest realizowany a przedstawione argumenty nie uzasadniają braku 

realizacji IPB przez doktoranta

▪ Dyrektor jest zobowiązany do wydania decyzji o skreśleniu z listy doktorantów
▪ W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie
▪ WAŻNE: Wniosek wstrzymuje wykonanie decyzji (zostajesz doktorantem w tym czasie i masz te same prawa i 

obowiązki poza stypendium)
▪ Ograniczenie prawa do stypendium jest naszym zdaniem niezgodne z ustawą p.s.w.i.n.

▪ Powoduje ponowne przeprowadzenie oceny śródokresowej przez komisję w nowym składzie
▪ Jeśli druga decyzja też jest negatywna przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie (w terminie 30 dni)



ZŁOŻENIE ROZPRAWY 
DOKTORSKIEJ

▪Zgodnie z obecnie obowiązującą uchwałą w sprawie nadawania stopni na Uniwersytecie Warszawskim 
(link) po ocenie śródokresowej doktorant może złożyć pracę i przystąpić do postępowania w sprawie 
nadania stopnia naukowego doktora.
▪Warunkiem formalnym nadania stopnia doktora nie jest zgodność rozprawy z zadeklarowanym w IPB 

tematem pracy.
▪Naszym zdaniem – nie ma także obowiązku obrony pracy w dyscyplinie, w której zostało się przyjętym 

do szkoły doktorskiej. Można także bronić się nie w dyscyplinie, lecz w dziedzinie nauki (wówczas 
obrona odbywa się przed Radą Naukową Dziedzin, a do jej powołania - przed Senatem UW).
▪Złożenie pracy jest warunkiem ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej. Niezłożenie pracy w 

terminie zadeklarowanym w IPB stanowi podstawę skreślenia z listy doktorantów.
▪Doktorant może złożyć rozprawę wcześniej. Po jej złożeniu jeszcze przez 6 miesięcy (ale nie dłużej niż 

do końca planowanego 4 roku doktoratu) otrzymuje stypendium w pełnej wysokości.

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5094/M.2019.340.U.481.pdf


EWALUACJA OPIEKI 
PROMOTORSKIEJ

▪W toku oceny śródokresowej komisja ds. oceny śródokresowej przeprowadza ewaluację opieki 
promotorskiej.
▪Ewaluacja opieki promotorskiej odbywa się na podstawie (1) ankiety wypełnionej przez doktoranta/-

tkę, (2) ankiety wypełnionej przez promotora/-rkę, (3) rozmowy z komisją ds. oceny śródokresowej.
▪ Jeśli współpraca Wam się nie układa -> nie bójcie się o tym napisać. Treść ankiety pozostaje do 

wiadomości wyłącznie dyrektora szkoły oraz komisji ds. oceny śródokresowej; naruszenie tajemnicy 
będzie powodowało odpowiedzialność dyscyplinarną członka/członkini komisji.
▪W wyniku przeprowadzonej ewaluacji dyrektor szkoły sporządza raport, który przedstawia radzie 

szkoły. Raport zostanie wykorzystany do poprawy jakości opieki promotorskiej na UW.
▪W razie niskiej jakości współpracy z promotorem komisja może wnioskować o jego zmianę. W takim 

przypadku dyrektor ma obowiązek udzielenia doktorantowi/-tce wsparcia w znalezieniu nowego 
promotora/-rki.



Q&A
Czas na pytania, na które do tej pory nie padły odpowiedzi!



ZNAJDŹ NAS W SIECI :)

▪ Nagranie ze szkolenia oraz materiały będą dostępne na stronie: http://www.doktoranci.uw.edu.pl/
materialy-ze-szkolen/

▪ W razie pytań służymy pomocą doktoranci@samorzad.uw.edu.pl

http://www.doktoranci.uw.edu.pl/materialy-ze-szkolen/
http://www.doktoranci.uw.edu.pl/materialy-ze-szkolen/


DZIĘKUJEMY!

Małgorzata Szwed 
Przemysław Mroczkowski
Maciej Kolanowski


