
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed 

 

 

TRYB DOKONYWANIA OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ PRZEZ KOMISJĘ 

 

 

§ 1. 

Komisja przeprowadzająca ocenę śródokresową dokonuje oceny w trybie, o którym mowa 

w § 2 ‒ § 4. 

§ 2. 

1. Komisja ustala, czy doktorant prowadzi badania zgodnie z przedstawionym planem 

badawczym, w tym jego zmianami, w szczególności z harmonogramem przygotowania 

rozprawy doktorskiej (Tak albo Nie). 

2. W przypadku ustalenia zgodności badań z przedstawionym planem badawczym (Tak), 

wynik oceny jest pozytywny i komisja sporządza uzasadnienie oceny. W przypadku braku 

zgodności (Nie), komisja dokonuje ustaleń, o których mowa w § 3. 

 

§ 3. 

1. Komisja ustala, czy przedstawione wyjaśnienia dotyczące przyczyn niezrealizowania planu 

badawczego są należycie uzasadnione i udokumentowane oraz czy wskazane działania 

naprawcze zapewniają zrealizowanie planu (Tak albo Nie). 

2. W przypadku ustalenia, że wyjaśnienia są należycie uzasadnione i udokumentowane oraz 

wskazane działania naprawcze zapewniają zrealizowanie planu (Tak), komisja dokonuje 

ustaleń, o których mowa w § 4. 

3. W przypadku ustalenia, że wyjaśnienia nie są należycie uzasadnione i udokumentowane 

lub wskazane działania naprawcze nie zapewniają zrealizowania planu (Nie), wynik oceny 

jest negatywny i komisja sporządza uzasadnienie oceny. 

 

§ 4. 

1. Komisja ustala, czy stan postępów doktoranta w realizacji planu badawczego umożliwia 

ukończenie kształcenia w szkole doktorskiej (złożenie rozprawy doktorskiej) w terminie 

określonym w planie badawczym (Tak albo Nie). 

2. W przypadku ustalenia, że stan postępów doktoranta w realizacji planu badawczego 

umożliwia złożenie rozprawy doktorskiej w terminie określonym w planie (Tak), wynik 

oceny jest pozytywny i komisja sporządza uzasadnienie oceny. 

3. W przypadku ustalenia, że stan postępów doktoranta w realizacji planu badawczego nie 

umożliwia złożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w planie (Nie), wynik 

oceny jest negatywny i komisja sporządza uzasadnienie oceny. 

 

§ 5. 

Tryb dokonywania oceny śródokresowej, o którym mowa w § 2 ‒ § 4, określa w formie 

graficznej następujący schemat: 

 



 

 

 


