
FORMULARZ OCENY WSPÓŁPRACY Z PROMOTOREM/PROMOTORKĄ 
ZA OKRES WSPÓŁPRACY PRZYPADAJĄCY NA CZAS KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ 
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1 Nazwisko i imię: 

2 Dyscyplina: 

3 Imię i nazwisko promotora/promotorki: 
(którego/której dotyczy ankieta) 

4 Funkcja w/w osoby (niepotrzebne skreślić): 
(niepotrzebne skreślić) 

5 Jednostka: 

Jeżeli w danym pytaniu została wskazana ocena negatywna, (‘nie’, ‘źle’, ‘bardzo źle’ lub ‘trudno powiedzieć’) należy 
ją uzupełnić o komentarz. W pozostałych przypadkach komentarz pozostaje opcjonalny. 

1 Czy ma Pan/Pani więcej niż jednego promotora/promotorkę? 

Jeżeli odpowiedział/a Pan/Pani ‘tak’, proszę wypełnić oddzielny formularz oceny dotyczący współpracy również z tą 
osobą. 
Komentarz 

2 Jak częsty kontakt naukowy utrzymuje Pan/Pani ze swoim/swoją promotorem/promotorką? 

 

Komentarz 
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3 Czy częstotliwość kontaktów jest zadowalająca? 

Komentarz 

4 Kto w ramach Pana/Pani współpracy naukowej z promotorem/promotorką inicjuje kontakt? 

Komentarz 

5 Jak ocenia Pan/Pani zaangażowanie promotora/promotorki w sprawowanie opieki 
naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej? 

Komentarz 

6 Jak ocenia Pan/Pani realizację zajęć „Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z 
promotorem (warsztat naukowca)” przez Pana/Pani promotora/promotorkę?

Komentarz 
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7 Czy i w jakim stopniu Pana/Pani promotor/promotorka zachęcał Pana/Panią do 
zaangażowania w życie naukowe jego/jej jednostki – wydziału, instytutu, zakładu, katedry?

Komentarz 

8 
Czy i w jakim stopniu Pana/Pani promotor/promotorka wykazywał/a inicjatywę włączenia 
Pana/Panią w środowisko naukowe poza uczelnią (na przykład poprzez swoje kontakty z 
innymi badaczami)?

Komentarz 
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9 
Jakie elementy współpracy z promotorem/promotorką stanowią najważniejsze dla  
Pana/Pani wsparcie w rozwoju naukowym i w pracy nad rozprawą? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
10 

Czy przy współpracy z promotorem/promotorką występują istotne trudności w rozwoju 
naukowym i/lub w pracy nad rozprawą? Jeśli tak, to jakie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podpis: 
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