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System Monitorowania przebiegu studiów doktoranckich
Począwszy od 1-szego października 02, wszyscy Doktoranci są zobowiązani
do składania rocznego pisemnego sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich
wg dotychczasowego wzoru „Formularz dla Doktorantów”. Sprawozdania będą oceniane
w systemie punktowym przez komisję składającą się z promotora, 2 opiekunów określonego
doktoranta oraz, w przypadkach spornych, kierownictwa SBM.
Przewiduje się następującą ocenę punktową:
Ocena sprawozdania rocznego:
- maksymalnie 24 pkt. (3 oceniających x 8pkt), minimalna ilość punktów wymagana
do zaliczenia 15pkt (3x5)
- sprawozdanie (nie przekraczające 3 str) powinno zawierać wyjaśnienie celu pracy, jej
przebiegu w roku sprawozdawczym, a także wykazanie, w jakim sensie badania są
kontynuacją eksperymentów z lat poprzednich; w przypadku wyników negatywnych proszę
opisać proponowane podejścia alternatywne.
- sprawozdanie powinno także zawierać informacje, pozwalające osobie oceniającej mieć
wyobrażenie
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do sprawozdań z lat poprzednich.
Zaliczenie cyklu wykładów:
- 10 pkt - wykład z zaliczeniem w IBB.
- 8 pkt - wykład poza IBB (za zgodą Promotora i wiedzą kierownika SBM),
maksimum 2 wykłady w okresie studiów doktoranckich.
- 5 pkt - udział w szkole letniej (maksimum 2-razy)
Ogółem obowiązuje uzyskanie w ciągu 3 lat studiów doktoranckich 56 pktów (minimum)
za uczestnictwo w wykładach lub szkołach letnich.
Plakat na konferencji krajowej lub międzynarodowej: 5pkt
Publikacja: Impact factor X 20= ilość pkt. W przypadku publikacji (powyżej 3 stron druku)
w piśmie o impact factor = 0 – 1 =20 pkt
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Ilość otrzymanych punktów będzie decydowała o finansowaniu przez IBB kolejnych lat
studiów doktoranckich, zgodzie na ew. przedłużanie studiów oraz o innych decyzjach
finansowych i personalnych.
Uzyskanie łącznej ilości punktów poniżej ustalonego minimum będzie równoznaczne
z uniemożliwieniem przedłużenia studiów doktoranckich powyżej 4 lat.
Przypominam również o obowiązku uczestniczenia w seminariach IBBPAN.
Minimum punktowe:
punkty za wykłady (56), minimum ze sprawozdań (60) (4 x 15), jedno doniesienie
zjazdowe rocznie 20 punktów (4 x 5) i jedna publikacja z 4-rech lat (20 punktów), czyli: 156
punktów z 4-ech lat.

