
KRYTERIA OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ DOKTORANTA 

W SZKOLE NAUK PRZYRODNICZYCH 

 

 

 

Dyscyplina: nauki biologiczne 

 

Zgodnie z § 20 ust. 3 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu (Uchwala nr 293/2018/2019 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uchwala nr 421/2019/2020 Senatu UAM z dnia  27 

kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Szkoły Doktorskie) uchwala się, co 

następuje:  

 

§ 1 

Ocena śródokresowa realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta obejmuje  

w szczególności następujące elementy – kryteria:  

1. postępy w pracy nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej;  

2. aktywność naukową z uwzględnieniem publikacji naukowych, wystąpień  

konferencyjnych oraz aplikacji grantowych;  

 

§ 2 

Rada odstępuje od doprecyzowania powyższych elementów w zakresie kryteriów ilościowych.  

 

§ 3 

Ocena śródokresowa jest przeprowadzana, przez komisję, w oparciu o:  

1. autoreferat przygotowany przez doktoranta;  

2. dokumentację poświadczającą aktywność doktoranta oraz opinię promotora lub 

promotorów;  

3. rozmowę z doktorantem.  

 

 

Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku 

 

Zgodnie z § 20 ust. 3 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu (Uchwala nr 293/2018/2019 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie Regulaminu  Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uchwala nr 421/2019/2020 Senatu UAM z dnia 27 

kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Szkoły Doktorskie) uchwala się, co 

następuje:  

§ 1 

Ocena śródokresowa realizacji indywidualnego planu badawczego doktoranta obejmuje w 

szczególności następujące elementy – kryteria:  

1. postępy w pracy nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej; 

2. aktywność naukową z uwzględnieniem publikacji naukowych, wystąpień 

konferencyjnych oraz aplikacji grantowych; 

§ 2 

Rada odstępuje od doprecyzowania powyższych  elementów w zakresie kryteriów ilościowych.  

  



§ 3 

Ocena śródokresowa jest przeprowadzana, przez komisję, w oparciu o:  

1. autoreferat przygotowany przez doktoranta;  

2. dokumentację poświadczającą aktywność doktoranta oraz opinię promotora lub 

promotorów;  

3. rozmowę z doktorantem.  

 


