REKTOR
PISMO OKÓLNE 20/2013
z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie określenia jednolitych zasad oceny postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
na studiach doktoranckich odbywanych od roku akademickiego 2012/2013
I. W celu określenia jednolitych zasad oceny postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
na studiach doktoranckich odbywanych od roku akademickiego 2012/2013 wprowadza się
następujący komentarz do postanowień Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice
Wrocławskiej:
1. W § 5 ust. 9 p. 1 zapisano, że rada wydziału zatwierdza sposób dokonywania oceny
prowadzenia badań naukowych przez doktorantów. Należy przez to rozumieć, że do
kompetencji rady wydziału należy podjęcie uchwały w sprawie corocznego dokonania
oceny postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej w odniesieniu do każdego
doktoranta. Ocena taka, której szczegółowe zasady ustalania określa rada wydziału,
powinna być dokonywana w trakcie zorganizowanego pod koniec każdego semestru
parzystego seminarium sprawozdawczego doktorantów i w odniesieniu do kolejnych lat
studiów powinna z odpowiednią wagą uwzględniać:
studia literaturowe, przygotowanie stanowiska badawczego, sformułowanie tematyki
badań, rozpoczęcie badań, sposób prowadzenia badań (samodzielność,
zaangażowanie), kontakty naukowe, wyjazdy naukowe (szkoły, konferencje, staże
naukowe i prowadzenie badań poza jednostką prowadzącą kształcenie), współpracę
naukową w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych, opracowanie
uzyskiwanych wyników i formę ich prezentacji (seminaria, konferencje),
przygotowanie publikacji, zgłoszeń patentowych, opublikowane wyniki i formę ich
publikacji (książka lub rozdział w książce, publikacja w recenzowanym czasopiśmie
naukowym o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, publikacja w recenzowanym
sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, lub publicznej prezentacji
dzieła artystycznego), wszczęcie przewodu doktorskiego, wystąpienia o granty
(konferencyjne, badawcze, stażowe), przygotowanie i przedłożenie rozprawy
doktorskiej, cytowania, nagrody w konkursach naukowych oraz inne formy
aktywności naukowej.
Roczną ocenę (w obowiązującej skali ocen) z postępów w przygotowaniu rozprawy
doktorskiej kierownik studiów doktoranckich wystawia po zakończeniu seminarium
sprawozdawczego. Ocenie tej nie przypisuje się punktów ECTS. Formułę
przeprowadzenia seminarium sprawozdawczego doktorantów określa kierownik studiów
doktoranckich na początku każdego roku studiów, niezależnie dla kolejnych lat studiów,
z uwzględnieniem treści ust. 2. Kierownik studiów doktoranckich może powierzyć
członkom komisji ds. studiów doktoranckich organizację i przeprowadzenie seminarium
sprawozdawczego na poszczególnych latach studiów oraz dla dyscyplin, w których studia
doktoranckie są prowadzone, a także wykonanie innych czynności poprzedzających
tę ocenę, w tym także ustalenie, w oparciu o opinię promotora, stopnia realizacji zadań
określonych w indywidualnych semestralnych planach studiów. Dopuszcza się także
wykorzystanie elementów oceny dokonywanej w systemie informatycznym stosowanym
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przy przyznawaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na
dofinasowanie zadań projakościowych na stacjonarnych studiach doktoranckich.
Doktorant odbywający stacjonarne (niestacjonarne) studia doktoranckie zgodnie
z zasadami studiowania określonymi w § 5 i w ramowym programie studiów określonym
w § 4 ust. 7 powinien zrealizować wszystkie kursy z zakresu kształcenia ujęte
w programie studiów doktoranckich w zakresie danej dyscypliny lub interdyscyplinarnych
studiów doktoranckich uchwalonym przez radę wydziału, za które uzyskuje punkty
ECTS, do końca drugiego (trzeciego – na studiach niestacjonarnych) roku studiów, w tym
także w pierwszych czterech semestrach studiów 4 seminaria po 15 godzin, za zaliczenie
których otrzymuje 4 punkty ECTS. W trakcie tych seminariów odbywających się
w semestrach drugim i czwartym należy przeprowadzić seminarium sprawozdawcze
doktorantów, o którym mowa w ust. 1, wykorzystując także wyniki tych seminariów przy
dokonywaniu oceny prowadzenia badań naukowych i wystawienia rocznej oceny
z postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
W celu umożliwienia dokonania oceny prowadzenia badań naukowych i wystawienia
rocznej oceny z postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej począwszy od trzeciego
roku uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich obowiązany jest uczestniczyć
w jednym seminarium prowadzonym przez instytut, zakład, katedrę lub zespół badawczy,
w tym także zespół badawczy w innym ośrodku krajowym lub zagranicznym w trakcie
odbywania stażu, albo w seminarium organizowanym przez kierownika studiów
doktoranckich np. w seminarium sprawozdawczym, które umożliwi doktorantowi
okresową prezentację wyników prowadzonych badań naukowych. Nazwę seminarium,
jednostkę prowadzącą seminarium oraz tytuł wygłoszonego referatu doktorant wpisuje do
indeksu. Zaliczenia seminarium na ocenę dokonuje pracownik prowadzący seminarium.
W odniesieniu do uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich rada wydziału
może określić inną formę prezentacji wyników prowadzonych badań naukowych.
Zapis § 5 ust. 13 stanowiący, że ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz
z uzyskaniem w drodze przewodu doktorskiego kwalifikacji trzeciego stopnia – stopnia
naukowego doktora należy czytać wspólnie z § 4 ust. 5 i ust. 7, gdzie podano, że studia
doktoranckie odbywają się zgodnie z ramowym programem studiów, w którym określa się
zakres kształcenia, minimalny wymiar zajęć oraz liczbę punktów ECTS, oraz że
minimalny łączny wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów wynosi 390
godzin i odpowiada 53 punktom ECTS. Dlatego do ukończenia studiów doktoranckich
konieczne jest także spełnienie wszystkich wymagań programu studiów i systemu
punktów ECTS. Zostało to szczegółowo określone w Zarządzeniu Wewnętrznym 11/2012
z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych do tworzenia planów i programów
studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających się
od 1 października 2012 r.).
Zgodnie z § 4 ust. 2 realizacja programu studiów doktoranckich prowadzi do osiągnięcia
określonych efektów kształcenia. Rozwinięty wykaz tych efektów kształcenia wraz z ich
symbolami został podany w Zarządzeniu Wewnętrznym 9/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki
Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2012/2013. Zaleca się dołączenie
efektów kształcenia dla studiów doktoranckich do uchwalonych programów studiów
doktoranckich oraz przypisanie podanych symboli efektów kształcenia wszystkim kursom
ujętym w programach studiów doktoranckich.

II. Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 października 2013 r.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

Strona 2 z 2

