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Regulamin ewaluacji jakości działalności naukowej uczestników studiów 

doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 

§ 1 

Regulamin określa zasady ewaluacji jakości działalności naukowej uczestników studiów 

doktoranckich. 

 

§ 2 

1. Uczestnicy studiów doktoranckich zobowiązani są do dnia 10 czerwca każdego roku złożyć 

sprawozdanie uczestnika studiów doktoranckich z działalności naukowej za dany rok 

akademicki opatrzone własnoręcznym podpisem, zgodnie ze wzorem formularza 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do sprawozdania należy dołączyć 

opinię opiekuna naukowego/promotora. 

2. Uczestnicy studiów doktoranckich mogą uzupełnić własne osiągnięcia naukowe (za okres 

od 11 czerwca do 30 września roku akademickiego, którego dotyczą), celem ich ewaluacji, 

zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do 

sprawozdania należy dołączyć opinię opiekuna naukowego/promotora. 

3. Osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 2, mogą być uzupełniane w okresie od 26 

czerwca do 30 września każdego roku. 

 

§ 3 

1. Osiągnięcia naukowe uczestników studiów doktoranckich sprawozdane zgodnie ze wzorem 

formularza stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu są ewaluowane przez 

właściwego kierownika studiów doktoranckich. 

2. Ewaluacja jakości działalności naukowej uczestników studiów doktoranckich, o której 

mowa w § 2 ust. 1, następuje do dnia 25 czerwca każdego roku kalendarzowego i 

dokonywana jest na podstawie punktacji stosowanej w ewaluacji jakości działalności 

naukowej uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Ewaluacja jakości działalności naukowej uczestników studiów doktoranckich, o której 

mowa w § 2 ust. 2, następuje do dnia 7 października każdego roku kalendarzowego i 

dokonywana jest na podstawie punktacji stosowanej w ewaluacji jakości działalności 

naukowej uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 4 

1. Uczestnicy studiów doktoranckich w terminie 3 dni roboczych od dnia 26 czerwca mogą 

składać odwołania co do liczby punktów uzyskanych w wyniku ewaluacji, o której mowa § 3 

ust. 2. 

2. Uczestnicy studiów doktoranckich w terminie 3 dni roboczych od dnia 8 października 

mogą składać odwołania co do liczby punktów uzyskanych w wyniku ewaluacji, o której 

mowa § 3 ust. 3. 

3. Odwołanie wnosi się do dziekana właściwego wydziału w formie pisemnej wraz z 

uzasadnieniem. 
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4. Dziekan zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania w terminie 7 dni roboczych od daty 

jego otrzymania. W przypadku uwzględnienia odwołania w całości lub części dziekan 

dokonuje stosownych zmian w przyznanej w wyniku ewaluacji liczbie punktów. Co do 

nieuwzględnionej części odwołania dziekan udziela pisemnej odpowiedzi z podaniem 

przyczyn uzasadniających jego decyzję. 

5. Decyzja dziekana jest ostateczna. 

 

§ 5 

Sprawy sporne związane z ewaluacją jakości działalności naukowej rozstrzyga z 

upoważnienia rektora - prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. 


