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Uchwała nr 171/2021 

Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie wysokości opłat związanych z nadaniem stopnia doktora  

w trybie eksternistycznym w Dolnośląskiej Szkole Wyższej 

Działając podstawie art. 192 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t. j. ze zm.), § 22 pkt 5 lit. b statutu 
DSW oraz § 16 ust. 1 i 2 Procedury postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora w 
Dolnośląskiej Szkole Wyższej w dyscyplinach: pedagogika i nauki o komunikacji społecznej i 
mediach, stanowiącej załącznik do uchwały Senatu DSW z 13 grudnia 2018 nr 37/2018, Senat 
DSW: 

§1. 1. Ustala wysokość opłat związanych z nadaniem stopnia doktora w trybie 
eksternistycznym. 

2. Opłaty związane z trybem eksternistycznym określone są w załączniku  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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

  Wicerzewodniczący Senatu                                      Przewodnicząca Senatu 

       Paweł Zygarłowski   dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW 
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Załącznik nr 1  
do Uchwały Senatu nr 171/2021 

 

Opłaty związane z nadaniem stopnia doktora w trybie eksternistycznym 
w Dolnośląskiej Szkole Wyższej z siedzibą we Wrocławiu 

 

1. Procedura potwierdzania efektów uczenia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

(PEU 8PRK) dla osób zamierzających rozpocząć postępowanie w sprawie nadania 

stopnia doktora (dotyczy osób procedujących po 1.10.2019 r.):  

 

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

Opłata za rozpoczęcie i przeprowadzenie procedury PEU 8PRK* 1 400 zł 

Opłata za potwierdzenie 1 punktu ECTS** 250 zł 

Opłata za egzamin w ramach procedury PEU 8PRK*** 1 400 zł 
 

• *Procedura PEU 8PRK jest rozpoczynana na wniosek osoby, która chce przeprowadzić 
postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym. Procedura PEU 

8PRK polega na potwierdzeniu efektów uczenia się na poziomie 8PRK. Procedura jest 
realizowana przez Komisję Weryfikującą Efekty Uczenia się (Uchwała Senatu 139/2021 z 25 

czerwca 2021 roku). 

• **Przystąpienie do procedury postępowania w sprawie nadania stopnia doktora powiązana jest 

z potwierdzeniem efektów uczenia się na poziomie 8PRK i zdobyciem min. 30 ECTS.  
W procedurze PEU 8PRK potwierdzane są efekty uczenia się na podstawie dokumentów 

złożonych przez osobę, na której wniosek inicjowana jest procedura.  

• ***Brakujące punkty ECTS mogą być uzupełnione w trybie egzaminów, których zakres 
wyznaczany jest przez Komisję Weryfikującą Efekty Uczenia się  

 

2. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora: 

Koszt postępowania w sprawie  nadania stopnia doktora  opłata* 

 Postępowanie przeprowadzone w języku polskim i języku obcym         21 000 zł 

*całość kwoty płatna w dniu złożenia przez Kandydata dokumentów związanych  
z postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora. Kandydaci z DSW mogą starać się  

o obniżenie kosztów postępowania. 

 


