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Nazwisko i Imię 

Surname and Name 
Wynik oceny 

Mid-Term Evaluation result 
Uzasadnienie oceny 

Justification of the assessment 

KAJOURI RUSSELL pozytywna/positive 

Zarówno postęp w realizacji planu badao, jak i planu kształcenia oceniono jako bez zarzutu. Poziom realizacji badao 
oceniono jako bardzo wysoki. Stopieo upowszechnienia wyników i ich poziom oceniono jako właściwy dla obecnego 
etapu pracy nad doktoratem – na dobrym poziomie.  Doktorant opowiedział o swoich pracach i planach z bardzo 
dobrym zrozumieniem tematu. Bez problemu odpowiedział  na zadane pytania. 
 
Both execution of the research plan and the implementation of curriculum are assessed as fully adequate. The 
scientific level of research is considered very high. Dissemination of the results is fully adequate to the stage of work 
on the PhD thesis – at a good level. The PhD student was able to talk on his project and plans with a very good 
understanding of the subject. He answered the posed questions without any difficulty. 

OLAS JOANNA pozytywna/positive 

Komisja wyraża poważne zaniepokojenie postępem prac. 
Na ocenę miały wpływ następujące czynniki: Jakkolwiek doktorantka zrealizowała częśd programu studiów, przede 
wszystkim w postaci zbudowania aparatury niezbędnej do dalszych prac, to na stosunkowo wstępnym etapie jest 
wytworzenie niezbędnych kryształów i ich badania. Także testy zbudowanej aparatury pokazują, że potrzebne jest 
jeszcze dodatkowo usunięcie zakłóceo (szumów), które nie pozwalają na porównanie uzyskanych wyników  
z oczekiwanymi teoretycznie. Dyskusja pokazała też, że doktorantka powinna poświęcid nieco więcej uwagi na pewne 
szczegóły techniczne przygotowanego układu pomiarowego. Doktorantka zrealizowała program kształcenia na  
pierwsze dwa lata określony w Indywidualnym Planie Badawczym. Komisja wyraża nadzieję, że prace nad doktoratem 
ulegną pewnemu przyspieszeniu w następnych latach, jednak przy oczekiwanym silnym wsparciu Promotora, co 
powinno pozwolid na uzyskanie wartościowych wyników naukowych. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Temat rozprawy doktorskiej jest bardzo atrakcyjny, dotyczy zagadnieo budzących ostatnio duże zainteresowanie. Plan 
badao jest dobry, logicznie skonstruowany i jest konsekwentnie realizowany. Opublikowanie w Physical Review B 
jednego artykułu bezpośrednio związanego z tematyką doktoratu (z Doktorantem jako pierwszym autorem), 
przygotowanie rękopisu drugiego artykułu oraz przedstawienie rezultatów badao związanych z doktoratem na 3 
konferencjach, a także współautorstwo Doktoranta w dwóch innych artykułach jest bardzo dobrym rezultatem po 
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KUMAR PARDEEP 

 
 
 
 

pozytywna/positive 

dwóch latach studiów doktoranckich. Program kształcenia doktoranta przebiega planowo, przy czym Komisja 
sugeruje zwrócenie uwagi na zaliczenie obowiązkowych zajęd pozaspecjalizacyjnych, bo w tym zakresie Doktorant ma 
opóźnienie. Wydaje się, że Doktorant ma dużą szansę, aby przedstawid rozprawę doktorską w planowanym terminie. 
 
The subject of doctor thesis is very attractive and related to problems attracting large attention lately. The research 
plan is very good, logical and realized consequently. Publishing one paper, closely related to the subject of the thesis, 
in Phys. Rev. B (with Mr. Pardeep Kumar as the first author), preparing the next manuscript, co-authorship in two 
other papers, as well as presenting studies related to the thesis at 3 conferences is a very good result after two years 
of the PhD studies. The curriculum is realized consequently. The committee suggests paying more attention to the 
program of soft-skill lectures, because a delay in this issue appears. It seems that there is a large chance that the 
thesis will be presented in the due time. 

  


