
 

Uchwała nr 139/2021 

Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  

z 25 czerwca 2021 r.  

 

w sprawie organizacji procedury weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora 

w trybie eksternistycznym 

 

Na podstawie art. 192 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t. j. ze zm.) oraz § 22 pkt 5 lit. c statutu DSW, Senat DSW, 

po zasięgnięciu opinii Rady Akademickiej DSW, określa sposób weryfikacji efektów uczenia się 

dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia 

doktora w trybie eksternistycznym: 

 

§1 

1. Osoba chcąca ubiegać się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym zgłasza się 

do Biura ds. Kształcenia Doktorantów (dalej BKD) w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w celu 

wstępnej oceny spełnienia przez nią wymogów formalnych określonych w art. 186 ust. 1 

pkt 1 lub art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, dalej nazywaną Ustawą. 

2. BKD po dokonaniu wstępnej oceny określonej w ust. 1 przyjmuje zgłoszenie kandydata i 

rejestruje je wystawiając Zgłoszenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

3. Jeśli wymogi formalne wymienione w ust. 1 zostały spełnione, wnioskodawca składa w 

BKD, za potwierdzeniem, następujące dokumenty: 

a) wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 PRK według wzoru określonego w załączniku nr 2 do 

niniejszego zarządzenia; 

b) kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji określonych w art. 186 ust. 

1 pkt 1 lub art. 186 ust. 2 Ustawy; 

c) inne dokumenty, które według kandydata pozwalają ocenić jego wiedzę, umiejętności 

i kompetencje społeczne nabyte poza systemem studiów doktoranckich lub szkoły 

doktorskiej. 

d) BKD niezwłocznie przekazuje wniosek dyrektorowi Szkoły Doktorskiej Dolnośląskiej 

Szkoły Wyższej. 

 

 

 



§2 

1. Dyrektor Szkoły Doktorskiej DSW powołuje Komisję Weryfikującą Efekty Uczenia się, 

nazywaną dalej Komisją Weryfikującą, dla dyscypliny wskazanej we wniosku.  

2. W skład Komisji Weryfikującej wchodzi Przewodniczący oraz  dwóch członków (ekspertów 

z dziedziny nauk społecznych). Przewodniczącego i członków Komisji Weryfikującej 

powołuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej DSW. 

3. Przewodniczący organizuje prace komisji, zawiadamia kandydata o wszczęciu 

postępowania, wzywa do uzupełnienia braków wniosku, odmawia dalszego prowadzenia 

postępowania w przypadku niewniesienia przez kandydata opłaty i/ lub nieuzupełnienia 

braków wniosku w terminie, określa dodatkowe metody weryfikacji, o których mowa w § 5 

ust. 3, zawiadamia kandydata o potwierdzeniu lub odmowie potwierdzenia efektów uczenia 

się. 

4. W pracach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej 

przewodniczącego. 

5. Dolnośląska Szkoła Wyższa może potwierdzić efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 

8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, dalej nazywana 8PRK, w dyscyplinach: pedagogika lub nauki 

o komunikacji społecznej i mediach. 

§3 

1. Przeprowadzanie przez Komisję Weryfikującą postępowania sprawdzającego w sprawie 

weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK jest odpłatne na 

zasadach określonych uchwałą Senatu. 

2. Osoba wnioskująca o przeprowadzenie postępowania w sprawie potwierdzenia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8PRK wnosi należną opłatę na rachunek bankowy 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o 

wszczęciu postępowania. W zawiadomieniu wskazuje się rachunek, na który należy wnieść 

opłatę. 

3. Niewniesienie należnej opłaty bez usprawiedliwienia w terminie wskazanym w ust. 2 

skutkuje odmową prowadzenia dalszego postępowania. 

§4 

1. W przypadku uznania przez Komisję Weryfikującą wniosku za niekompletny, kandydat 

zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia 

wezwania do uzupełnienia braków wniosku, dokonać uzupełnienia wniosku. 

2. Nieuzupełnienie wniosku, bez usprawiedliwienia, w terminie wskazanym w ust.  1, skutkuje 

odmową prowadzenia dalszego postępowania. 

§5 

1. Komisja Weryfikująca sprawdza osiągnięcie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 

8 PRK w oparciu o dokumenty dostarczone przez kandydata, nie później niż w ciągu 30 dni 

od dnia dokonania opłaty za przeprowadzenie postępowania, o ile wniosek jest kompletny. 

Jeżeli wniosek jest niekompletny, termin 30 dni, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

biegnie od dnia prawidłowego uzupełnienia braków wniosku przez kandydata. W 

przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3, termin może ulec wydłużeniu do 60 dni. 

2. Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane 

certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka 

na poziomie biegłości językowej co najmniej B2. 



3. Komisja ustala egzamin z dyscypliny odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, oraz 

z wybranej przez kandydata dyscypliny dodatkowej. Komisja Weryfikująca może 

zastosować dodatkowe metody weryfikacji. 

4. Po zakończeniu postępowania sprawdzającego Komisja Weryfikująca sporządza protokół 

według wzoru określonego w załączniku nr 3 niniejszego zarządzenia. 

5. O potwierdzeniu lub odmowie potwierdzenia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8PRK Przewodniczący Komisji Weryfikującej zawiadamia kandydata. 

6. W przypadku pozytywnej weryfikacji kandydat otrzymuje zaświadczenie potwierdzające 

pozytywną weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK według 

wzoru określonego w załączniku nr 4 niniejszego zarządzenia. 

7. W przypadku negatywnej weryfikacji kandydat ma prawo do wglądu w protokół z 

postępowania sprawdzającego. 

 

§6 

1. W przypadku uchybień formalnych w procesie potwierdzania efektów uczenia się 

kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w terminie 14 

dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku postępowania sprawdzającego. 

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w procesie potwierdzania efektów uczenia 

się Rektor kieruje sprawę do ponownego przeprowadzenia procedury w wyznaczonym 

terminie. 

§7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wyniki głosowania: 
Za: 5 
Przeciw: 0 
Wstrzymujących się: 0 

  Wicerzewodniczący Senatu                                      Przewodnicząca Senatu 

       Paweł Zygarłowski   dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały Senatu DSW nr   139/2021 
 

Zgłoszenie numer ………………… 

Data …………………………………… 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia dokumentów dotyczących nadania stopnia doktora  

w trybie eksternistycznym 

 

Potwierdzam przyjęcie dokumentów kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia 

doktora w trybie eksternistycznym. 

W dniu …………………………………….    mgr……………………………………………………………….. 

złożył/złożyła następujące dokumenty w Biurze ds. kształcenia doktorantów DSW: 

Lp. Nazwa dokumentu 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

…………………….…………………………………………… 
data i podpis kierownika Biura ds. kształcenia doktorantów DSW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie zostało przygotowane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 
 
 

 



Załącznik nr 2 do uchwały Senatu DSW nr   139/2021 
 

……………………………………………….     Wrocław, dnia …………………… 
(imię i nazwisko kandydata) 

 
………………………………………………. 
PESEL 

 
………………………………………………. 
adres e-mail 

 
………………………………………………. 
numer telefonu 

 

WNIOSEK 

o wszczęcie postępowania w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się  

dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK 

 

Zwracam się z prośbą o wszczęcie postępowania w sprawie potwierdzenia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie 

pedagogika/nauki o komunikacji społecznej i mediach*. 

 

 

…………………………………………… 
data i podpis kandydata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 3 do uchwały Senatu DSW nr   139/2021 
 

WZÓR 

 

Protokół  

posiedzenia Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się 

W dniu ……………………… odbyło się posiedzenie Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 PRK dla mgr ……………………………………………………………………………, 

ubiegającego się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, w dziedzinie nauk 

społecznych, w dyscyplinie: ……………………………………………………………………………………………. 

Skład komisji: 

Dr hab. ……………………………… – przewodniczący 

Dr hab. ……………………………… – członek komisji 

Dr hab. ……………………………… – członek komisji/obserwator z głosem doradczym 

Wnioski komisji/uwagi komisji: 

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

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

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

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

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

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

Podpisy członków Komisji: 

Przewodniczący ………………………………………………………………….. 

Członek komisji ………………………………………………………………….. 

Członek komisji/obserwator …………………………………………………………………… 

 

• niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 4 do uchwały Senatu DSW nr   139/2021 
 

WZÓR 

Wrocław, dnia …………………… 

……………………………………………….      
Pan/Pani 
………………………………………………. 
PESEL 
………………………………………………. 
adres  
………………………………………………. 
numer telefonu 

 

 

Zaświadczenie  

potwierdzające pozytywną weryfikację efektów uczenia się  

dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK 

Na podstawie uchwały Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej nr ………………………z dnia 

……………………..  w sprawie organizacji procedury weryfikacji efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora 

w trybie eksternistycznym, po rozpoznaniu Pani/Pana wniosku z dnia ……………………………….. 

w sprawie postępowania o potwierdzenie efektów uczenia się (nr zgłoszenia ………………………) 

Komisja Weryfikująca Efekty Uczenia się  

POTWIERDZA 

pozytywną weryfikację efektów uczenia się odpowiadających efektom uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 PRK określonym w rozporządzeniu MNiSW z dnia 14 listopada 2018 

r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 

6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2218). 

Podpisy członków Komisji: 

Przewodniczący ………………………………………………………………….. 

Członek komisji ………………………………………………………………….. 

Członek komisji/obserwator …………………………………………………………………… 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. Biuro ds. kształcenia doktorantów DSW 

 


