Zasady punktacji obowiązujące doktorantów
Studiów Doktoranckich w Instytucie Slawistyki PAN
w roku akademickim 2011/2012

W ciągu czterech lat studiów doktorant powinien uzyskać minimum 60 punktów, z czego:
-

po I roku minimum: 15p;
po II roku minimum: 15p (łącznie 30p);
po III roku minimum: 15p (łącznie 45p);
po IV roku minimum: 15p (łącznie 60p)

Uzyskanie mniejszej liczby punktów niż 60 w ciągu czterech lat może skutkować
skreśleniem z listy słuchaczy. Nieuzyskanie minimum punktowego po każdym roku
akademickim może skutkować skreśleniem z listy słuchaczy. Decyzję w tej kwestii
podejmuje Kierownik Studiów Doktoranckich.
Doktorant może uzyskać punkty za aktywność w różnych dziedzinach, jak:
przygotowywanie doktoratu, aktywność naukową, realizację programu studiów, dydaktykę
oraz prace na rzecz Instytutu. Najważniejsza jest systematyczna praca nad doktoratem. Brak
punktacji w tej sferze nie powinien być uzupełniany punktami z innych dziedzin.

1. Doktorat (seminarium promotorskie)
Doktoranci mogą uzyskać następująca liczbę punktów za pracę nad doktoratem (przyznawane
przez opiekuna/promotora):
- I rok – do 1p (opracowana bibliografia, częściowe zgromadzenie materiału i konspekt);
- II rok – do 2p (zgromadzenie całego materiału, napisanie jednego rozdziału pracy);
- III rok – do 2p (napisanie kolejnych rozdziałów);
- IV rok – do 3p (kolejne rozdziały, ukończenie pracy nad doktoratem).
Łącznie za 4 lata – 8p
Punkty za doktorat przyznawane są przez opiekuna naukowego / promotora i powinny zostać
wpisane przez niego w rocznym sprawozdaniu doktoranta.
Uwaga! Opiekun naukowy / promotor, który przyznaje punkty, musi być świadomy, że
uzyskanie przez doktoranta po III roku łącznie 5p w tej dziedzinie oznacza, że ponad połowa
pracy doktorskiej została już napisana.
2. Aktywność naukowa:
(punktowane będą tylko publikacje już wydane oraz udział w konferencjach już odbytych)
- Książka naukowa – 4p
- Książka popularno-naukowa, słownik – 3p
- Artykuł naukowy w książce zbiorowej, rozdział w monografii – 2p
- Artykuł w czasopiśmie naukowym – 1p
- Artykuł w „Adeptusie” – 0,5p
- Współredagowanie książki naukowej – 1p
- Referat na konferencji – 1p
- Recenzja naukowa – 1p

-

Udział w projekcie badawczym ministerstwa – 1p za każdy rok

3. Realizacja programu studiów:
-

Za udział w seminarium doktoranckim IS PAN – 4p za rok akademicki;
Za udział w Zebraniach Naukowych IS PAN – 1p za rok akademicki;
Za udział w konwersatorium Warsztat pracy doktoranta – 2,5p za rok akademicki;
Udział w kwietniowej sesji doktoranckiej – 1p;
Praktyki – łącznie 3 p za wszystkie lata;
Udział w zajęciach poza IS PAN – nie jest punktowany;
Prowadzenie zajęć poza IS PAN (nie w ramach praktyk) – nie jest punktowane.

4. Prace na rzecz Instytutu Slawistyki PAN:
Doktorant może uzyskać dodatkowe punkty za prace na rzecz Instytutu, np. pomoc przy
organizowaniu kwietniowej sesji doktoranckiej (1p), uczestnictwo w pracach naukowych
poszczególnych zespołów tematycznych IS PAN (1-3p za rok) oraz inne prace po
uzgodnieniu z Kierownikiem Studiów Doktoranckich.
5. Indeks
- Każde odbyte w IS PAN zajęcia powinny zostać wpisane do indeksu (seminaria oraz
konwersatorium Warsztat pracy doktoranta wpisywane są tylko raz z podaniem łącznej
liczby godzin (np. 18h), Zebrania Naukowe – wpis po uczestnictwie w każdym zebraniu
(z wpisanym tytułem wystąpienia).
- Uczestnictwo w zajęciach poza IS PAN powinno być potwierdzone wpisem do indeksu.
Tytuł zajęć należy wpisać tylko jeden raz oraz podać liczbę godzin (np. 30h).
- Seminarium z promotorem / opiekunem naukowym, nieujęte w grafiku zajęć, również
powinno zostać potwierdzone wpisem w indeksie. Nie jest ono dodatkowo punktowane.
- Praktyki powinny zostać zapisane w indeksie w przeznaczonym do tego celu miejscu.
6. Punkty nadprogramowe nie przechodzą na kolejny rok akademicki.

