Regulamin egzaminów
na studiach doktoranckich w SDNP PAN Kraków
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§1
Egzaminy/zaliczenia na ocenę przewidziane w programie i
harmonogramie studiów doktoranckich odbywają się według zasad
określonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem § 2 i 3.
Egzamin następuje po każdej z dwóch części bloku wykładów.
Egzamin przeprowadza i ocenia osoba odpowiedzialna za każdą
część bloku wykładów.
Termin egzaminu podawany jest przez osobę przeprowadzająca
egzamin.
Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnego testu.
Test egzaminacyjny zawiera pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru punktowane wg zasad:
a. za prawidłową odpowiedź w pytaniu otwartym przyznane są 2
punkty;
b. za prawidłową odpowiedź na pytanie jednokrotnego wyboru
przyznany jest 1 punkt;
c. za prawidłową odpowiedź na pytanie wielokrotnego wyboru
przyznane jest 0,5 punktu za każdą cząstkową poprawną
odpowiedź.
Ocena z egzaminu wynika z sumy punktów uzyskanych w teście
egzaminacyjnym i określana jest wg zasad:
Procent (%) sumy
punktów możliwych
do uzyskania
91 – 100
81 – 90
71 – 80
61 – 70
55 – 60
0 – 54

Ocena
Słowna
bardzo dobry (bdb)
ponad dobry (p.db)
dobry (db)
ponad dostateczny (p.dst)
dostateczny (dst)
niedostateczny (ndst)

Liczbowa
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,0

8. Egzamin jest zdany po uzyskaniu 55% sumy punktów możliwych
do otrzymania w teście egzaminacyjnym.
9. Pozytywne oceny z egzaminu nie podlegają poprawie na wyższy
stopień.
10. W przypadku usprawiedliwionej nieobecność na egzaminie
przysługuje jeden termin dodatkowy, przypadający nie później niż
do końca semestru.
11. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie skutkuje
otrzymaniem oceny niedostatecznej.
12. W przypadku otrzymania z egzaminu oceny niedostatecznej
przysługuje jeden egzamin poprawkowy w trakcie semestru.
13. Ocena ze zdanego egzaminu poprawkowego jest średnią z oceny
otrzymanej na tym egzaminie i oceny niedostatecznej, nie niższą
jednak niż ocena dostateczna.

14. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego stosuje się zasady
określone w niniejszym Regulaminie.
15. Ocenę z egzaminu wpisuje do indeksu i karty egzaminacyjnej
doktoranta osoba przeprowadzająca egzamin.
§2
Prowadzący przedmiot może ustanowić odrębne zasady przeprowadzania
egzaminu/zaliczenia pod warunkiem wskazania ich w opisie (sylabusie)
przedmiotu i podania do wiadomości doktorantów najpóźniej na pierwszych
zajęciach danego bloku wykładów.
§3
1. Egzamin z nowożytnego języka obcego obowiązujący w trakcie
przewodu doktorskiego:
a. odbywa się przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Radę
Naukową Instytutu, który przeprowadza przewód doktorski;
b. jest egzaminem ustnym;
c. ocena z egzaminu jest ustalana przez głównego egzaminatora w
porozumieniu z pozostałymi członkami komisji pod nieobecność
doktoranta;
d. egzamin oceniany jest wg skali ocen określonej w regulaminie
studiów doktoranckich;
e. ocena wpisywana jest do protokołu z egzaminu;
f. egzamin poprawkowy przysługuje jedynie po uzyskaniu, na
wniosek kandydata, zgody Rady Naukowej, która przeprowadza
przewód doktorski.
2. Z egzaminu z nowożytnego języka obcego zwalnia odpowiedni certyfikat
potwierdzający znajomość języka, załączony do wniosku o wszczęcie
przewodu doktorskiego.
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