
Uchwała nr 73/10/2022 

Rady Naukowej Kolegium Nauk Humanistycznych z dnia 20.10.2022 r.  

w sprawie określenia sposobu weryfikacji efektów uczenia się  dla kwalifikacji na 

poziomie  8 PRK dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym  

 

Działając na podstawie: 

1)  art. 192 ust. 2 pkt. 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U.  z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.),  

2)   §3 ust. 2 lit. e Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie 

nadania stopnia doktora oraz stopnia habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie 

Rzeszowskim (stanowiącym załącznik nr 1 Uchwały nr 145/03/2022 Senatu UR z dnia 

31.03.2022 r.) 

Rada Naukowa Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu postanawia określić sposób 

weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się 

o nadanie stopnia doktora w Kolegium Nauk Humanistycznych w trybie eksternistycznym 

uchwala co następuje:  

§1 

1. Procedura weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK  

wszczynana jest na wniosek Kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora. 

Kandydat przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora kieruje pisemny wniosek do Prorektora ds. Kolegium Nauk 

Humanistycznych, który następnie kieruje go do Przewodniczącego właściwej rady 

naukowej dyscypliny, w ramach której będzie przeprowadzane postępowanie o nadanie 

stopnia doktora.  

2. Do wniosku Kandydat dołącza: 

a) życiorys zawodowy z opisem osiągnięć naukowych, 

b) wykaz publikacji, 

c) dokumenty poświadczające dotychczas osiągnięte efekty uczenia się w ramach PRK 

(np. dyplomy ukończenia studiów, świadectwa studiów podyplomowych, certyfikaty, 

dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe/artystyczne itp.). 

3. Przewodniczący rady naukowej dyscypliny powołuje Komisję do weryfikacji efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Komisja składa się z przewodniczącego 



oraz co najmniej trzech członków, wybieranych spośród profesorów i doktorów 

habilitowanych zatrudnionych w Uniwersytecie Rzeszowskim reprezentujących 

dyscyplinę, w ramach której ma być prowadzone postępowanie w sprawie nadania 

stopnia doktora. Członkiem Komisji nie może być kandydat na promotora/promotorów 

rozprawy doktorskiej.  

4. Terminy i sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK 

ustala Przewodniczący rady naukowej dyscypliny. Dopuszcza się udział członków w 

posiedzeniu  Komisji za pośrednictwem łącz wideokonferencyjnych.  

5. Weryfikację efektów uczenia się przeprowadza Komisja. Weryfikacja może zostać 

przeprowadzona na podstawie: 

a) złożonego przez Kandydata egzaminu,  

b) seminarium, 

c) dorobku naukowego, 

d) dokumentacji, 

e) egzaminów, 

f) autoreferatu, 

g) rozmowy z Kandydatem. 

6. Szczegółowe zasady weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 

PRK określi rada naukowa dyscypliny i przedłoży do zatwierdzenia Radzie Naukowej 

Kolegium Nauk Humanistycznych. 

7. Komisja stwierdza uzyskanie bądź brak uzyskania przez Kandydata efektów uczenia się 

dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej 

weryfikacji, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Negatywna opinia 

wymaga przedstawienia uzasadnienia. Protokół z przeprowadzonej weryfikacji 

Przewodniczący rady naukowej dyscypliny przekazuje do Biura Kolegium Nauk 

Humanistycznych. 

8. Przewodniczący rady naukowej dyscypliny niezwłocznie po posiedzeniu Komisji 

wydaje Kandydatowi zaświadczenie potwierdzające pozytywną weryfikację efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Wzór zaświadczenia określa załącznik 

nr 2 do niniejszej Uchwały  

9. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z egzaminu Kandydat ma prawo przystąpić 

ponownie do tego egzaminu w drugim terminie wyznaczonym przez 

Przewodniczącego, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od daty 

pierwszego terminu.  



10. Zaświadczenie potwierdzające pozytywną weryfikację efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 PRK Kandydat przedkłada Prorektorowi ds. Kolegium Nauk 

Humanistycznych wraz z pisemnym wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora.  

11. Pozytywny wynik weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK 

jest warunkiem ubiegania się o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Naukowa Kolegium Nauk 

Humanistycznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr ……… Rady Naukowej Kolegium Nauk Humanistycznych 

 

 

PROTOKÓŁ 

z przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomie 8 PRK w dniu ………………………….. 

dla ……………………………………………………. 

Komisja w składzie: 

1. ………………..… - przewodniczący 

2. ………………….. 

3. ……………….…. 

4. ……………….…. 

5. ….......................... 

Powołana przez Radę dyscypliny ……………………………. przeprowadziła weryfikację 

efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK 

Pani/Pana 

……………………………………………………………………………………………… 

Kandydata do stopnia naukowego doktora w dyscyplinie naukowej 

………………………………… 

 

Wiedza: zna i rozumie 

Zadane pytania: 

……………………………………………………………………………………………….......

.................………………………………………………………………………………………

………......................................................................……………………….……………………

………………………………………………..…................................................................……

………………………………………………………………………………………………… 

Umiejętności: potrafi 

Zadane pytania: 

……………………………………………………………………………………………….......

..........................................................……………………………………………………………

…………………………………................................................................…………………… 

………………………………………………………................................................................... 



………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Kompetencje społeczne: jest gotów do 

Zadane pytania: 

……………………………………………………………………………………………….......

.........................................................……………………………………………………………

…………………………………................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Przeprowadzono jawne głosowanie w sprawie weryfikacji efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 PRK 

uprawnionych do głosowania ……….….., 

obecnych ……….….., 

Wyniki Głosowania: za ……….…..; przeciw …….…..; wstrzymało się od głosu ……….…... 

Komisja podjęła uchwałę o pozytywnej/negatywnej weryfikacji efektów uczenia się na 

poziomie 8 PRK, Pani/Pana …………………………………………… 

 

Podpisy 

1. .………………..………………………… -przewodniczący 

2. .……………………………………………. 

3. .………….………………………………… 

4. ……………….……………………………. 

5. …................................................................. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr ……… Rady Naukowej Kolegium Nauk Humanistycznych 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 
potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK 

 
 

  

Zaświadczam, że Pani/Pan ……………………….., urodzona/urodzony dnia ………………. 

w ……………………… w wyniku przeprowadzonej weryfikacji uzyskała/uzyskał pozytywny 

wynik z weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.  

 

 

 

 

     ……………………………………..  

Podpis przewodniczącego rady dyscypliny 

 

 


