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Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych  

Kryteria ewaluacji opieki naukowej 

Zgodnie z § 5.1 Regulaminu SDNH UŁ „opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy 

doktorskiej przez doktoranta jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez 

promotora i promotora pomocniczego”. 

Zgodnie z wykazem obowiązków promotora zawartym w Regulaminie SDNH UŁ § 5.9, 

w trakcie oceny śródokresowej opieka naukowa sprawowana przez promotora podlega 

ewaluacji w trzech zasadniczych obszarach: 

1) merytorycznego i metodycznego wspierania doktoranta w jego pracy naukowej oraz 

obowiązkach dydaktycznych; 

2) opracowywaniu z doktorantem wymaganych przez regulamin szkoły dokumentów 

określających jego plany badawcze (Indywidualny Plan Badawczy - IPB) oraz 

zamierzoną mobilność (Indywidualny Program Mobilności - IPM); 

3) dokonywania oceny rozwoju naukowego doktoranta poprzez coroczne przedstawianie 

pisemnej opinii, odnoszącej się do stopnia realizacji IPB oraz zakresu i stopnia realizacji 

zakładanych w nim efektów uczenia się, a także przypisanie efektów uczenia się do 

każdego elementu podlegającego ocenie w składanym corocznie arkuszu oceny 

doktoranta (AOD). 

Ewaluacja opieki naukowej sprawowanej przez promotora w obszarze pierwszym odbywa się 

w sposób pośredni, poprzez weryfikację osiągnięć doktoranta, w tym w szczególności ocenę 

stopnia realizacji IPB. 

Ewaluacja opieki naukowej sprawowanej przez promotora w obszarze drugim i trzecim odbywa 

się w sposób bezpośredni, poprzez ocenę składanej przez doktoranta dokumentacji (IPB, IPM, 

AOD), w tym w szczególności Indywidualnego Planu Badawczego, a także jakości 

wydawanych przez promotora opinii i ich zgodności z rzeczywistymi postępami doktoranta.  

Zgodnie z wykazem obowiązków promotora pomocniczego, zawartym w Regulaminie SDNH 

UŁ § 5.10, w trakcie oceny śródokresowej opieka naukowa sprawowana przez promotora 

pomocniczego podlega ewaluacji w zakresie merytorycznego i metodycznego wspierania 

doktoranta w jego pracy naukowej, w tym pomocy w procesie planowania badań i ich realizacji. 

Ewaluacja opieki sprawowanej przez promotora pomocniczego odbywa się w sposób pośredni, 

poprzez weryfikację osiągnięć doktoranta, w tym w szczególności ocenę stopnia realizacji IPB. 

 

 


