Zasady oceny śródokresowej
doktorantów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

§1
Ocena śródokresowa
1. Ocenie śródokresowej podlega realizacja Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) doktoranta.
2. Sposób przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów obejmuje poniższe etapy i odbywa
się w następującej kolejności:
1) ocena realizacji przez doktoranta programu kształcenia,
2) ocena spójności osiągnięd doktoranta z założeniami IPB,
3) terminowośd realizacji harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej,
4) prezentacja dokonana przez doktoranta dotycząca jego dotychczasowych osiągnięd,
5) dyskusja z członkami Komisji na temat prezentacji doktoranta,
6) ustalenie przez Komisję wyniku oceny śródokresowej.
3. Szczegółowe elementy oceny poszczególnych etapów, o których mowa w § 1 ust 2,
przedstawione są w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad – Sprawozdanie śródokresowe z realizacji
IPB.
4. Każdy z etapów, o których mowa w § 1 ust 2, oceniany jest przez Komisję ds. oceny
śródokresowej.
5. Ocena śródokresowa kooczy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz
z uzasadnieniem w przypadku wyniku negatywnego jest jawny dla doktoranta.
6. Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku negatywnego wyniku oceny
śródokresowej.
7. W przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej Doktorantowi przysługuje prawo do
odwołania się do Dyrektora Szkoły Doktorskiej w terminie do 14 dni od uzyskania wyniku oceny.
§2
Komisja ds. oceny śródokresowej
1. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez Komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym
1 osoba (lub 2 w przypadku projektu interdyscyplinarnego), posiadająca stopieo 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 byd członkami Komisji.
2. Komisje ds. oceny śródokresowej doktorantów powołuje Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Skład Komisji wraz ze wskazaniem przewodniczącego,
sekretarza oraz członka Komisji podaje Przewodniczący Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem oceny
śródokresowej.
3. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich
członków Komisji.
4. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który jest podpisywany przez wszystkich
obecnych na posiedzeniu członków Komisji. Protokoły z obrad Komisji są niezwłocznie
przekazywane do Biura Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wzór protokołu
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.

§3
Procedura
1. Ocena śródokresowa doktoranta przeprowadzana jest w trakcie 4 semestru II roku kształcenia.
2. Przewodniczący Komisji, w porozumieniu z Biurem Szkoły Doktorskiej, zwołuje posiedzenia oraz
wyznacza termin i miejsce zebrania Komisji. Biuro Szkoły Doktorskiej informuje doktoranta
o terminie i miejscu zebrania Komisji.
3. Doktorant najpóźniej do 15 czerwca 2021 roku składa w Biurze Szkoły Doktorskiej teczkę
zawierającą:
1) sprawozdanie śródokresowe z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (Zał. nr 1),
2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe doktoranta,
3) zapisaną na nośniku elektronicznym prezentację dotyczącą rozprawy doktorskiej.
4. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną posiedzenia Komisji Oceny Śródokresowej mogą
odbywad się również online, z wykorzystaniem licencji Biura Szkoły Doktorskiej na platformie
ZOOM.
5. Doktorant przedstawia wyniki realizacji IPB za pomocą wystąpienia ustnego przed członkami
Komisji, posługując się prezentacją elektroniczną przygotowaną przez doktoranta
w programie typu PowerPoint itp.
6. Prezentacja, o której mowa w ust. 5 dotyczy aktualnego stanu realizacji IPB ze szczególnym
uwzględnieniem zastosowanych metod badawczych, wyników dotychczasowych badao oraz
dalszych planów badawczych.
7. Planowany czas prezentacji to około 12 minut, w związku z tym prezentacja nie powinna zawierad
więcej niż 12 slajdów (w tym slajd tytułowy).
8. Po zakooczeniu prezentacji przez doktoranta, Komisja Oceny Śródokresowej zadaje doktorantowi
trzy pytania, w zakresie podjętego problemu badawczego, podlegające ocenie.
9. Wynik oceny śródokresowej jest ogłaszany w ciągu 7 dni od jej przeprowadzenia wraz
z uzasadnieniem w przypadku oceny negatywnej.

