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Zasady dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich i prowadzenia 
badao naukowych przez słuchaczy Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Academia 

Copernicana” 
 

 
Uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Academia Copernicana” 

obowiązują szczegółowe terminy zaliczeo i egzaminów przewidziane w organizacji danego 

roku akademickiego. Warunkiem zaliczenia kolejnego roku studiów jest uzyskanie 

pozytywnej oceny okresowej (rocznej) dokonywanej przez zespół doradców: głównego 

opiekuna naukowego (przyszłego promotora), zagranicznego opiekuna naukowego i 

przyszłego promotora pomocniczego, reprezentującego odrębną dyscyplinę naukową. 

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny okresowej jest: 

a) zaliczenie przedmiotów obowiązkowych zgodnie z indywidualnym planem studiów,  

b) zaliczenie przedmiotów fakultatywnych o łącznej liczbie punktów ECTS nie mniejszej od 

podanej w planie studiów, 

c) przeprowadzenie lub współprowadzenie zajęd dydaktycznych przynajmniej w wymiarze 

przewidzianym w planie studiów, 

d) pozytywna ocena postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,  

e) otwarcie przewodu doktorskiego przed koocem trzeciego roku studiów, 

f) złożenie rocznego sprawozdania z realizacji programu studiów doktoranckich i z postępów 

w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej (wzór sprawozdania określa 

załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu) w terminie do 20 września. 

Na podstawie wyników oceny okresowej Kierownik ISD AC dokonuje zaliczenia 

kolejnych lat studiów doktoranckich. 

Aby ukooczyd studia wcześniej niż to przewiduje plan studiów, doktorant musi złożyd 

zaakceptowaną przez promotorów rozprawę doktorską, zaliczyd wszystkie przedmioty 

przewidziane w programie studiów, przedstawid wymagane publikacje naukowe i obronid 

pracę doktorską. 

Szczegółowe informacje o trybie i kryteriach zaliczenia poszczególnych lat studiów 

oraz ukooczenia studiów zawiera regulamin studiów doktoranckich UMK. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Projekt „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego 
Programu Uczelni” (2018-2022) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

Moduł 5. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka „Academia Copernicana”, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruo, tel. +48 56 611 44 44, fax +48 
56 611 47 72, e-mail: dwbios@umk.pl. 

2 
 

 

Principles for assessing the implementation of the doctoral program and conducting research by 
the students of the Interdisciplinary Doctoral Studies "Academia Copernicana" 

 

 

The participants of the Interdisciplinary PhD Studies "Academia Copernicana" are 

subject to specific dates of credits and examinations provided for in the organization of a 

given academic year. The condition for passing the next year of studies is to obtain a positive 

periodic (annual) assessment by the scientific advisory boards: the main scientific supervisor 

(future promoter), foreign scientific advisor and future subsidiary promoter, representing a 

separate scientific discipline. The condition for obtaining a positive periodic assessment is: 

a) passing obligatory subjects in accordance with an individual study plan, 
b) passing optional subjects with a total number of ECTS points not lower than specified in 
the study plan, 
c) conducting or co-conducting didactic classes at least in the scope provided for in the study 
plan, 
d) positive assessment of the progress in the scientific work and preparation of the doctoral 
dissertation, 
e) opening the PhD thesis before the end of the third year of studies, 
f) submitting an annual report on the implementation of the doctoral program and the 

progress in the scientific work and the preparation of the doctoral dissertation (form is in 

Annex 1 to this document) by September 20. 

Based on the results of the periodic assessment, the Head of Academia Copernicana 
completes the subsequent years of doctoral studies. 

In order to complete studies earlier than planned, the PhD student must submit a 
PhD dissertation approved by the promoters, include all subjects included in the study plan, 
present the required scientific publications and defend his doctoral dissertation. 

Detailed information about the mode and criteria for passing individual years of 

study and graduation is included in the regulations of the doctoral studies at the Nicolaus 

Copernicus University. 
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Annex No 1 
  
 

  
REPORT 

from the implementation of the doctoral program and the progress in scientific work and 
the preparation of the doctoral dissertation 

  
for the period………………………………………………… 

  

1. Have all classes and all the exams provided within the individual study plan been 
completed in a timely manner? 

  
  
  

2. Description of the progress in the preparation of the doctoral dissertation and the 
progress in conducting scientific research 

  
  
  

3. Publications issued or accepted for print - provide the author (s), title of the 
publication, name of the journal, year, volume, pages. 

  
  
  

4. Participation in conferences - provide the name of the conference, place and date of 
the conference, title of the speech delivered at the conference, description of the 
poster presented at the conference. 

  
  
  

5. Implementation of own research projects - please provide the project number and title, 
project manager data and source of project financing 

  
  

  

6. Submitted applications for a grant to an external institution (give the title of the 
project, name of the competition, result) 
  

  
  



  

 

Projekt „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego 
Programu Uczelni” (2018-2022) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

Moduł 5. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka „Academia Copernicana”, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruo, tel. +48 56 611 44 44, fax +48 
56 611 47 72, e-mail: dwbios@umk.pl. 

4 
 

7. Scientific internships - type of stay, institution, duration, country / city 

  
  

  

8. Professional internships (conducted or co-conducted teaching classes) 
  
  

Number of hours and type of classes: 
o yourself 

 
o in the form of participation  

9. PhD thesis - date of opening the procedure 

  

10.       
  
  
……………………………………………………….. 
(date and signature) 
  
  

11. Marks 

  
  
  
  
……………………………………………………….. 
(date and signature of supervisor) 
  
  

  
 

 

 

 


