
Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszam do udziału w kursie pt. Ocena śródokresowa w szkole doktorskiej, reali-
zowanym jako 2-dniowy webinar. 

Adresatami naszego projektu są P.T. osoby odpowiedzialne za kształcenie doktorantów w nowej 
formule, jaką jest szkoła doktorska – przedstawiciele uczelni, instytutów naukowych PAN i instytu-
tów badawczych, a także osoby uczestniczące – na różnym etapie – w procesie tytułowej oceny 
śródokresowej.

Program spotkania koncentruje się wokół praktycznych aspektów zorganizowania i przeprowa-
dzenia oceny śródokresowej doktorantów realizujących kształcenie w szkole doktorskiej. Regulacje 
ustawowe tylko zakreślają ramy tej oceny, wskazując m.in. na okres jej przeprowadzenia, skład komisji 
oceniającej i możliwy wynik, który ma przełożenie na uzyskanie m.in. wyższego stypendium – nega-
tywna zaś ocena oznacza skreślenie z listy doktorantów. Autonomia oznacza, że to na organie pro-
wadzącym szkołę spoczywa ciężar ustalenia zasad oceny, skoro jej wynik ma przełożenie nie tylko na 
status doktoranta, ale również dotyka bezpośrednio promotora. Rzetelna ocena jest istotna dla całej 
szkoły ze względu na kryteria ewaluacji. 

Spotkanie odbędzie się w sprawdzonej formule na platformie ClickMeeting. Dwudniowe zajęcia, 
w wymiarze do 3h każdego dnia, pozwalają na prezentację tytułowego zagadnienia i problemów 
związanych z tą oceną w dogodnych warunkach, bez niepotrzebnej presji czasu, bez pośpiechu przy 
zadaniu pytań, itd. 

Wyrażam nadzieję, że nasz kurs wzbudzi Państwa zainteresowanie. Dodatkowe informacje moż-
na znaleźć na stronie internetowej www.fpm.edu.pl w zakładce: Nadchodzące wydarzenia.  

Zapraszam do udziału!

Z poważaniem
mgr Jacek Pakuła
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KONTAKT: sprawy organizacyjne i merytoryczne 
mgr Jacek Pakuła, tel. 604 643 554, e-mail: webinar@fpm.edu.pl 
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Webinar pt.  OCENA ŚRÓDOKRESOWA W SZKOLE DOKTORSKIEJ (kurs 2-dniowy)
Data:  25 I 27 MAJA 2021 R., GODZ. 9.00-11.45.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ClickMeeting.

Adresaci: P.T. osoby odpowiedzialne za kształcenie doktorantów w nowej formule, jaką jest szkoła 
doktorska – przedstawciele uczelni, instytutów naukowych PAN i instytutów badawczych, a także 
osoby uczestniczące – na różnym etapie – w procesie tytułowej oceny śródokresowej.

Program kursu:  
• Pojęcie i cele oceny śródokresowej
• Ustawowe ramy oceny śródokresowej
• Prawo wewnętrzne a ocena śródokresowa
• Zasady działania i organizacja pracy komisji oceniającej
• Inne podmioty uczestniczące w ocenie śródokresowej 
• Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia oceny śródokresowej
• Realizacja indywidualnego planu badawczego jako przedmiot oceny śródokresowej
• Dopuszczalność modyfikacji indywidualnego planu badawczego
• Jawność wyniku oceny śródokresowej
• Weryfikacja przeprowadzonej oceny śródokresowej 
• Ostateczny wynik oceny śródokresowej
• Struktura rozstrzygnięcia w przedmiocie oceny śródokresowej
• Elementy uzasadnienia oceny śródokresowej 
• Dodatkowe uprawnienie doktoranta wynikające z pozytywnej oceny śródokresowej
• Skutki uzyskania negatywnej oceny śródokresowej
• Monitoring i działania naprawcze

Opłata obejmuje:
• udział w spotkaniu, 
• materiały szkoleniowe udostępnione przed szkoleniem,
• numerowany certyfikat w formacie pdf, 
• konsultacje po szkoleniu.

Całkowity koszt z tytułu udziału w 2-dniowym kursie pt. Ocena śródokresowa w szkole doktorskiej 
wynosi 380 zł (Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych). 

KONTAKT: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 643 554, e-mail: webinar@fpm.edu.pl

Szczegóły i rejestracja: www.fpm.edu.pl – w zakładce: Nadchodzące wydarzenia

Wykładowca: MGR JACEK PAKUŁA — prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK 
w  Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu  
 Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum  Akademickie) 
 i   publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013–2016  pełnomocnik 
 Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców  Wydziału 
 Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym Ogólnopolskiej 
 Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich.
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