Sprawozdanie/Aneks do sprawozdania (niepotrzebne skreślić)
uczestnika Wydziałowych Studiów Doktoranckich
Wydziału Historycznego UJ za rok akademicki 2018/2019
I. Dane dot. aktualnego statusu doktoranta /należy udzielić stosownej informacji dla każdego
z podpunktów/
a. ) Imię i nazwisko
b.) rok studiów
c.) kierunek studiów
d.) opiekun naukowy
e.) data wszczęcia przewodu doktorskiego
II. Wykaz zajęć i obowiązków programowych realizowanych przez doktoranta w roku
akademickim będącym przedmiotem sprawozdania*
1
Wykaz zajęć
i obowiązków
programowych
wynikających z realizacji
programu studiów
doktoranckich
Seminarium doktoranckie
lub indywidualne
konsultacje z promotorem
Przedmiot wybrany
zakończony egzaminem

2
Tytuł zajęć
realizowanych w
ramach obowiązku
programowego w
danym roku
akademickim

1.
ocena:
2.

Język obcy
Wydziałowe warsztaty
metodologiczne
Instytutowe warsztaty
metodologiczne
Seminarium dodatkowe
Zajęcia fakultatywne I np.
Konwersatorium z technik
przeszukiwania
humanistycznych baz
danych
Zajęcia fakultatywne II np.
Konwersatorium z technik
prezentacji
audiowizualnych/
Wydziałowe warsztaty
z dydaktyki akademickiej
(15 godz. zajęć warsztatowych)

Wydziałowe warsztaty
z dydaktyki akademickiej
(15 godz. hospitacji zajęć
dydaktycznych))

Szkolenie BHP
Inne

3
4
Imię, nazwisko Liczba
i stopień
godzin
prowadzącego
zajęcia

1.
2.

5
Kod zajęć
w systemie
USOS

*Zamieszczona powyżej tabela dotyczy w szczególności doktorantów realizujących program
studiów obowiązujący od 2018/2019. Doktoranci realizujący program sprzed 2018/2019 proszeni
są o opuszczenie tych pozycji wymienionych w tabeli, które ich nie obowiązują i wypełnienie
pozostałych.
Proszę wypełnić tylko te pola, które są przypisane do zajęć i obowiązków programowych
zrealizowanych w roku będącym przedmiotem sprawozdania. Pozostałe pola proszę pozostawić
puste.
Wypełnienie tej tabeli jest konieczne ze względu na konieczność wprowadzenia do systemu USOS
faktu zaliczenia zajęć przez Doktoranta w danym roku akademickim.
III. Ocena aktywności doktoranta służąca wyznaczeniu pozycji w rankingu.
Kategoria A
1. UWAGA: dotyczy wyłącznie doktorantów, którzy w roku 2018/19 byli na I roku studiów
doktoranckich.
1.1. Złożenie do druku/opublikowanie pierwszej publikacji doktoranta niezbędnej do wszczęcia
przewodu doktorskiego podczas pierwszego roku studiów Należy podać opis bibliograficzny publikacji, za którą zostanie doliczone dodatkowe 20 punktów.
Wskazaną publikację należy także wykazać w odpowiedniej rubryce z kategorii B lub C i tam
podać jej wartość punktową zgodną z przyjętymi Zasadami oceny doktoranta...
Lp.
1.

Nota bibliograficzna

Liczba punktów do rankingu
20 punktów dodatkowych

1.2. Zaliczenie do końca II semestru wszystkich następujących kursów:
- Seminarium doktoranckie/indywidualne konsultacje z opiekunem naukowym/promotorem
- Przedmiot wybrany zakończony egzaminem (60 godzin)
- Wydziałowe warsztaty metodologiczne (zimowe i letnie)
- Instytutowe warsztaty metodologiczne
- Seminarium dodatkowe (60 godzin)
- Zajęcia fakultatywne I (rozwijające umiejętności dydaktyczne)
- Wydziałowe warsztaty z dydaktyki akademickiej
- Szkolenie BHP
(Za zaliczenie wszystkich wymienionych kursów przyznaje się dodatkowe 30 punktów)
W przypadku spełnienia wymogu proszę zaznaczyć kwadrat:

2. UWAGA : dotyczy wyłącznie doktorantów, którzy w roku 2018/19 byli na II roku studiów
doktoranckich.
2.1. Wszczęcie przewodu doktorskiego do końca IV semestru studiów. Proszę podać datę wszczęcia
przewodu. (za spełnienie warunku przyznaje się dodatkowo 50 punktów)
Data wszczęcia przewodu doktorskiego ....................................................................
2.2. Złożenie do druku/opublikowanie pierwszej publikacji doktoranta niezbędnej do wszczęcia
przewodu doktorskiego/złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów podczas
drugiego roku studiów.
Należy podać opis bibliograficzny publikacji, za którą zostanie doliczone dodatkowo 10 punktów.

Wskazaną publikację należy także wykazać w odpowiedniej rubryce z kategorii B lub C i tam
podać jej wartość punktową zgodną z przyjętymi Zasadami oceny doktoranta...

Lp.
1.

Nota bibliograficzna

Liczba punktów do rankingu
10 punktów dodatkowych

3. UWAGA : dotyczy wyłącznie doktorantów. którzy w roku 2018/19 byli na III roku studiów
doktoranckich.
3.1 Zrealizowanie całego programu studiów i wszczęcie przewodu doktorskiego do końca VI
semestru (z wyjątkiem seminarium doktorskiego/indywidualnych konsultacji przewidzianych w
czasie VII i VIII semestru)
Za spełnienie warunku przyznaje się dodatkowo 50 punktów
W przypadku spełnienia wymogu proszę zaznaczyć kwadrat:

Kategoria B
1. Udział w dydaktyce szkoły wyższej (za każde 15 godzin zajęć przeprowadzonych 1,5 punktu;
ocenie podlega nie więcej niż 60 godzin - max. 6 punktów; za każde 15 godzin hospitacji - 0,5
punktu; ocenie podlega nie więcej niż 60 godzin, max. 2 punkty); inne prace wykonywane przez
doktorantów, które nie są bezpośrednim prowadzeniem/współprowadzeniem zajęć lub hospitacjami
(np. udział w egzaminach, dyżury w bibliotece itp.), będą uznawane za spełnienie wymogu
zaangażowania w dydaktykę szkoły wyższej, ale nie będą punktowane przy ustalaniu pozycji w
rankingu;
a. samodzielne prowadzenie zajęć (proszę wypełnić poniższą tabelę)
L.P Tytuł
Kierunek i rok
Instytut lub
Liczba godzin
.
prowadzonych
studiów
Instytucja gdzie dydaktycznych
zajęć
zajęcia były
prowadzone
1.
2

Liczba
punktów do
rankingu

b. współprowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim będącym przedmiotem
sprawozdania.
L.P Tytuł
Nazwisko i
Instytut lub
Liczba
Liczba
.
współprowadzonych stopień
Instytucja gdzie
godzin
punktów do
zajęć
współprowadząc zajęcia były
dydaktycz rankingu
ego
prowadzone
nych
1.
2.
c. hospitacje zajęć dydaktycznych w roku akademickim będącym przedmiotem sprawozdania.
UWAGA: za 15 godzin hospitacji odbytych w ramach Wydziałowych warsztatów z dydaktyki
akademickiej nie są przyznawane punkty rankingowe i nie należy ich wykazywać w tej tabeli.
L.P Tytuł
Nazwisko i
Instytut lub
Liczba
Liczba
.
hospitowanych
stopień
Instytucja gdzie
godzin
punktów do
zajęć
prowadzącego
zajęcia były
dydaktycz rankingu
prowadzone
nych
1.
2.

W przypadku gdy w roku akademickim będącym przedmiotem sprawozdania doktorant nie
uczestniczył w pracach dydaktycznych, a w latach wcześniejszych wykazał się szczególnym
zaangażowaniem w pracy dydaktycznej - proszę wskazać rok akademicki, w którym złożono
Sprawozdanie potwierdzające szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną.
Szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną zostało wykazane w Sprawozdaniu za rok
akademicki : .............................................
2. Prace naukowe opublikowane albo złożone do druku (za poświadczeniem redakcji) w roku
będącym przedmiotem sprawozdania /Doktorant przypisuje pracy stosowną liczbę punktów/
a. publikacja książkowa recenzowana zewnętrznie – 10 punktów za każdą + 1 punkt za publikację
w języku obcym, tj. innym niż język kraju pochodzenia lub studiów doktoranta;
Lp. Nota bibliograficzna
1.
2.

Liczba punktów do rankingu

b. recenzowana publikacja książkowa ruchu naukowego studentów i doktorantów – 5 punktów + 1
punkt za publikację w języku obcym, tj. innym niż język kraju pochodzenia lub studiów doktoranta
;
Lp. Nota bibliograficzna
1.
2.

Liczba punktów do rankingu

c. publikacja w recenzowanym czasopiśmie naukowym z listy MNiSW – za artykuł w czasopiśmie
do 10 pkt - przyznawane jest 5 punktów rankingowych; za artykuł w czasopiśmie powyżej 10
punktów - przyznawana jest połowa punktów z listy MNiSW; za publikację w języku obcym, tj.
innym niż język kraju pochodzenia lub studiów doktoranta dodatkowo 1 punkt.
Lp. Nota bibliograficzna
1.
2.

Liczba punktów do rankingu

Kategoria C
UWAGA: punkty rankingowe mogą zostać przyznane za nie więcej niż 5 dokonań doktoranta
z tej kategorii. W przypadku wykazania większej ilości dokonań ocenionych zostanie pięć
pierwszych w kolejności ich wykazania w sprawozdaniu.
1. publikacja w recenzowanym wydawnictwie zbiorowym (publikacja musi zawierać przynajmniej
10 000 znaków ze spacjami) – 4 punkty za każdą + 1 punkt za publikację w języku obcym, tj.
innym niż język kraju pochodzenia lub studiów doktoranta
Lp. Nota bibliograficzna (wraz z informacją o ilości Liczba punktów do rankingu
znaków)
1.
2.

2. publikacja naukowa w czasopiśmie spoza listy czasopism MNiSW (publikacja musi zawierać
przynajmniej 10 000 znaków ze spacjami) – 3 punkty za każdą + 1 punkt za publikację w języku
obcym, tj. innym niż język kraju pochodzenia lub studiów doktoranta;
Lp. Nota bibliograficzna (wraz z informacją o ilości Liczba punktów do rankingu
znaków)
1.
2.
3. publikacja o charakterze popularnym 1 punkt za każdą + 1 punkt za publikację w języku obcym,
tj. innym niż język kraju pochodzenia lub studiów doktoranta; ocenie podlegają maksymalnie dwie
publikacje
Liczba punktów do rankingu

Lp. Nota bibliograficzna
1.
2.

UWAGA: Ta sama publikacja może być tylko raz oceniana w toku studiów, tj. albo jako
opublikowana, albo jako złożona do druku. W razie podania tytułu publikacji złożonej do druku
proszę o załączenie poświadczenia redakcji o przyjęciu do druku. W przypadku nie podania
ilości znaków publikacji wymienionych w poz. 1 i 2 punkty nie zostaną przyznane.
4. Udział w konferencjach naukowych z referatem w danym roku (3 punkty za każdą + 1 punkt za
udział w konferencji międzynarodowej z referatem w języku obcym, tj. innym niż język kraju
pochodzenia lub studiów doktoranta);
L
p

Tytuł konferencji

Miejsce
konferencji

Data
konferencji

Tytuł
wygłoszonego
referatu

Liczba
punktów
rankingu

do

1.
2.
5. Udział w konferencjach ruchu naukowego studentów/doktorantów z referatem (1 punkt za każdą
+ 1 punkt za referat w języku obcym tj. innym niż język kraju pochodzenia lub studiów doktoranta;
ocenie podlegają tylko dwie konferencje w roku akademickim);
Lp
.

Tytuł konferencji

Miejsce
konferencji

Data
konferencji

Tytuł
wygłoszonego
referatu

Liczba
punktów do
rankingu

1.
2.
UWAGA: do sprawozdania załączamy potwierdzenie udziału w konferencji oraz jej
charakteru (np. zaproszenie do udziału w konferencji z wyraźnym zaznaczeniem tytułu
referatu, program konferencji, potwierdzenie uczestnictwa itp.)
6. Kierowanie projektem badawczym - 4 punkty za indywidualny projekt doktoranta, gdzie
doktorant jest kierownikiem grantu + 1 punkt za projekt międzynarodowy; projekt może zostać
uznany za międzynarodowy wtedy gdy :

- środki na jego realizację zostały przyznane przez instytucję zagraniczną lub projekt jest
realizowany dla instytucji zagranicznej;
- w przypadku przyznania środków wyłącznie przez instytucję krajową lub projektu realizowanego
dla instytucji krajowej projekt może zostać uznany za międzynarodowy tylko pod warunkiem
uzależnienia przyznania środków lub zrealizowania projektu od udziału w projekcie uczestników
zagranicznych);

Lp
.

Tytuł grantu

Instytucja
przyznająca
grant

Nr grantu

Okres realizacji
(należy podać
dokładne daty)

Liczba
punktów
do
rankingu

1.
2.
UWAGA: Liczą się wyłącznie granty udokumentowane. W załączniku do tego punktu proszę
podać: kopię decyzji o przyznaniu grantu/ umowy
IV. Sprawozdanie opisowe z dokonań w zakresie realizacji projektu doktorskiego/pisania pracy
doktorskiej (2000 do 4000 znaków)
V. Potwierdzenia i oświadczenia
1. Potwierdzam załączenie opinii opiekuna/promotora w postaci oddzielnego dokumentu.
(W razie braku takiego dokumentu proszę podać przyczyny. Brak będącej osobnym dokumentem
opinii oznacza niezaliczenie roku)
2. Oświadczam, że wszystkie wykazane w sprawozdaniu publikacje przedstawiane są do oceny po
raz pierwszy.
3. Oświadczam, że wszystkie wykazane w sprawozdaniu wystąpienia konferencyjne oraz wszystkie
inne formy prezentacji rezultatów pracy doktoranta przedstawiane są do oceny po raz pierwszy.
5. Oświadczam że, wszystkie wykazane w sprawozdaniu dokonania mają charakter samoistnych
oraz odrębnych projektów badawczych i są przedstawiane do oceny po raz pierwszy (za wyjątkiem
projektów realizowanych dłużej niż 12 miesięcy, które podlegają ocenie zgodnie z zasadami
przyjętymi przez Radę Wydziału Historycznego UJ)
Data i podpis doktoranta ....................................................................
VI. Ocena opiekuna naukowego/promotora:
Udział w seminarium
doktoranckim/indywidualnych konsultacjach z
promotorem/opiekunem naukowym

ocena wg. skali: ndst, dost, dobry, bardzo dobry

Realizacja kolejnych etapów pracy nad
przygotowywaną rozprawą

ocena wg. skali : pozytywna, negatywna

Data i podpis opiekuna naukowego/promotora ........................................................................

Jeżeli ze sprawozdaniem składane są inne dokumenty to proszę je
wskazać:
1.

Proszę
zaznaczyć
właściwe
pole/a
krzyżykiem

Podanie o przeniesienie obowiązku programowego na kolejny
rok akademicki

2.
3.

podpis doktoranta...............................

