Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora Nr 56/2021
z dnia 10 maja 2021 roku

Regulamin oceny opieki naukowej
w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie
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§1
Opieka naukowa podlega ocenie równolegle z oceną śródokresową doktorantów, która jest
dokonywana zgodnie z art. 202 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce.
Ocena opieki naukowej dokonywana jest na podstawie Raportu oceny opieki naukowej,
którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jak również rozmowy
członków Komisji, o której mowa w § 2 ust. 1, z promotorem/ami i doktorantem.
Raport oceny składany jest w sekretariacie Szkoły doktorskiej w terminie do końca 1 tygodnia
października każdego roku, w którym odbywa się ocena śródokresowa doktoranta.
Rozmowa z promotorem może się odbywać w trybie zdalnym.
Ocena opieki naukowej kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny
wraz z uzasadnieniem jest jawny.
§2
Ocena opieki naukowej jest przeprowadzana przez trzyosobową Komisję ds. oceny opieki
naukowej powołaną przez właściwą radę dyscypliny, którą stanowią pracownicy Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W składzie Komisji powinny znaleźć się dwie
osoby biorące udział w pracy Komisji ds. oceny śródokresowej doktoranta. Rada dyscypliny
powołuje Komisję w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku dyrektora Szkoły doktorskiej.
Komisja proponuje datę rozmowy z promotorem.
Komisja sporządza protokół oceny opieki naukowej, którego wzór określa załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu.
W przypadku negatywnej oceny opieki naukowej, przy jednoczesnej pozytywnej ocenie
śródokresowej realizacji IPB doktoranta, właściwa rada dyscypliny powinna dokonać zmiany
promotora, a wniosek o taką zmianę składa dyrektor Szkoły doktorskiej.
Członkowie Komisji przedstawiają dyrektorowi Szkoły doktorskiej ocenę końcową w terminie
3 dni od ostatniego posiedzenia. Dyrektor Szkoły przedstawia końcową ocenę ocenianemu
promotorowi, koordynatorowi i radzie dyscypliny. Promotor podpisuje protokół oceny opieki
naukowej.
§3
W uzasadnionych przypadkach dyrektor Szkoły doktorskiej może komunikatem zmienić
terminy wskazane w niniejszym regulaminie.
O zakresie czynności Komisji, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie decyduje
dyrektor Szkoły doktorskiej.

