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1. Wraz z Komisją Doktorancką zaproponowano zmianę w szczegółowych zasadach 

rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale BiOŚ UŁ polegającą na uwzględnieniu 

w ocenie punktowej kandydata, w kryterium „Dorobek naukowy” pozycji „rozliczony 

grant na realizację studenckiego projektu badawczego” i przyznaniu z tego tytułu 

jednego punktu.  

Uznano, że przygotowanie, pozyskanie w trybie konkursowym i rozliczenie grantu na 

studencki projekt badawczy świadczy o predyspozycjach badawczych kandydata 

i powinno być zaliczone do jego dotychczasowego dorobku naukowego, tak jak 

publikacje naukowe i udział w konferencjach naukowych.  

Powyższa zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Wydziałową Radę 

Samorządu Doktorantów i obowiązywała w bieżącym roku w postępowaniu 

rekrutacyjnym na wszystkie studia doktoranckie na WBiOŚ UŁ za wyjątkiem 

InterDOC-STARt – Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale BiOŚ UŁ, 

dla których szczegółowe kryteria oceny kandydata były zgodne z zapisanymi w 

projekcie (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie 

Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16).  

2. Komisja ds. Jakości Studiów Doktoranckich przeanalizowała wnioski z hospitacji zajęć 

prowadzonych przez doktorantów uznając je za istotny element systemu 

zapewnienia jakości kształcenia i oceny studiów doktoranckich. W roku akademickim 

2017/2018 hospitacji podlegały zajęcia prowadzone przez 41 doktorantów, co 

stanowiło 29% ogólnej liczby doktorantów na Wydziale BiOŚ. Szczególną uwagę 

zwrócono na: (a) wnioski hospitujących, (b) zalecenia dla hospitowanych 

zamieszczone w protokołach z hospitacji zajęć oraz (c) oceny uzyskane przez 

doktorantów pierwszego roku studiów. Na podstawie protokołów z hospitacji nie 

stwierdzono istotnych uchybień w procesie dydaktycznym. W 27% protokołów 

hospitujący zwrócili zalecili podjęcie działań w celu zmobilizowania studentów do 

aktywniejszego udziału w zajęciach, co znalazło odzwierciedlenie w niższej ocenie 

średniej kategorii „Ocena prowadzącego zajęcia pod kątem kreatywności i 

mobilizowania studentów do aktywnego udziału w zajęciach” (średnia 4,66).  
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3. Dokonano corocznej analizy kart aktywności doktorantów pod kątem działalności 

naukowej doktorantów, postępów w rozprawie doktorskiej i pracy dydaktycznej oraz 

terminowości realizacji programu studiów. 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 2018 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 zbiorczych sprawozdaniach 

ewaluacyjnych na studiach doktoranckich przedłożonych Prorektorowi UŁ ds. 

studenckich. 

4. Przeprowadzono analizę arkusza oceny studiów doktoranckich za rok akademicki 

2017/2018 i przedyskutowano propozycje zmian w celu podniesienia jakości studiów 

doktoranckich prowadzonych na WBiOŚ. Zwrócono uwagę, że odsetek doktorantów 

wypełniających ankietę był bardzo wysoki, co pozwala uznać uzyskane wyniki za 

reprezentatywne. Nowy wzór ankiety wprowadzony uchwałą nr 210 Senatu UŁ z dnia 

16.04.2018 pozwala doktorantom na ocenę studiów doktoranckich w następujących 

kategoriach: Administracja studiów, Ocena Wydziału, Program kształcenia, Proces 

dydaktyczny i Opieka naukowa oraz na przedstawienie własnych opinii dotyczących 

poszczególnych kategorii. W kategoriach podlegających ocenie w minionych latach 

oceny były zbliżone do uzyskanych w ubiegłym roku. Wnioski przedstawiono 

w analizach arkusza oceny studiów doktoranckich za rok akademicki 2016/2017 
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przedłożonych Prorektorowi UŁ ds. kształcenia. Zestawienie zbiorcze wyników oceny 

studiów doktoranckich na Wydziale BiOŚ stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
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