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Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Studiów Doktoranckich 
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w roku akademickim 2019/2020 

 

 

1. W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 
Komisja monitorowała proces informowania doktorantów o zmianie niektórych 
przepisów, w tym ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w sprawie zasad organizacji procesu 
dydaktycznego w roku akademickim 2019/2020.  

2. Członkowie Komisji brali udział w opracowaniu szczegółowych zasad przeprowadzania 
egzaminów doktorskich online na Wydziale BiOŚ UŁ. 

3. Wraz z Komisją Doktorancką zaproponowano zmiany w szczegółowych kryteriach 
przyznawania stypendium doktoranckiego oraz jego zwiększenia z dotacji 
projakościowej na Wydziale BiOŚ UŁ obowiązujących od roku akademickiego 
2020/2021. Nie miały one charakteru merytorycznego, a dotyczyły wskazania 
podstawy prawnej przyznawania punktacji za publikacje i obowiązku 
przyporządkowania dorobku naukowego doktoranta do dyscypliny. 

4. Dokonano corocznej analizy kart aktywności doktorantów. Analizę przeprowadzono 
w następujących kategoriach: (a) Procentowy udział doktorantów, którzy zgodnie 
z wyliczoną punktacją otrzymali min. 25, 50, 75% możliwych do uzyskania punktów 
w odniesieniu do liczby 100% liczonych na dzień 30 września danego roku; (b) Liczba 
doktorantów skreślonych z podziałem wg przyczyny skreślenia; (c) Liczba doktorantów, 
którzy otrzymali zgodę na przesunięcie terminu zaliczenia poprzedniego roku 
akademickiego; (d) Liczba doktorantów, którzy otrzymali zgodę na przedłużenie 
studiów doktoranckich z podziałem wg przyczyny przedłużenia; (e) Liczba 
doktorantów, którzy otrzymali zgodę na IPS lub IOS; (f) Liczba absolwentów studiów 
doktoranckich, którzy obronili się w przepisowym terminie do 30 września 2020 roku; 
(g) Liczba doktorantów, którzy zrealizowali program studiów doktoranckich i oczekują 
na obronę rozprawy doktorskiej; (h) Liczba doktorantów z otwartym przewodem 
doktorskim z podziałem na lata studiów; (i) Liczba grantów osiągniętych przez 
doktorantów z wyszczególnieniem wysokości grantów i ich rodzaju; (j) Liczba publikacji 
punktowanych wedle kryteriów oceny parametrycznej jednostek; (k) Liczba 
konferencji doktoranckich organizowanych przez doktorantów UŁ; (l) Liczba staży, 
w których doktoranci brali udział. Wyniki zostały zawarte w sprawozdaniach 
ewaluacyjnych na studiach doktoranckich przedłożonych Prorektorowi UŁ 
ds.  studentów i jakości kształcenia UŁ. 

5. Przeprowadzono analizę arkusza oceny studiów doktoranckich za rok akademicki 
2019/2020. Ankieta została przeprowadzona online. Odsetek doktorantów 
wypełniających ankietę był znacznie niższy niż w latach ubiegłych. Średnia dla 
wszystkich studiów doktoranckich wynosiła 50%, podczas gdy w ubiegłym roku 
akademickim - 60,5%. Ankieta pozwala doktorantom na ocenę studiów doktoranckich 
w następujących kategoriach: administracja studiów, ocena wydziału, program 
kształcenia, proces dydaktyczny, opieka naukowa, Wydziałowa Rada Samorządu 
Doktorantów, Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów i stypendia oraz na 
przedstawienie własnych opinii i komentarzy dotyczących poszczególnych kategorii. 
W większości kategorii ocena za rok akademicki 2019/2020 była zbliżona do tej z roku 
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ubiegłego. Niżej niż w ubiegłym roku doktoranci ocenili: Wydział BiOŚ, program 
kształcenia i proces dydaktyczny (średnia 3,93 vs 4,1 w roku ubiegłym) oraz działania 
WRSD i URSD. Zestawienie zbiorcze wyników oceny studiów doktoranckich na 
Wydziale BiOŚ UŁ stanowi osobne opracowanie  

Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Studiów Doktoranckich Wydziału BiOŚ  

Elżbieta Kuźniak-Gębarowska 

 

 


