
Załącznik nr 1do uchwały nr 4/2022 Senatu Uniwersytetu 

Szczecińskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji 

efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji w przypadku osób ubiegających się o 

nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym 
 

Attachment no. 1 to resolution no. 4/2022 of the Senate of the 

University of Szczecin of 27th January 2022 regarding 

verification of the learning outcomes for level 8 Polish 

Qualifications Framework qualifications for persons 

applying for receiving a Ph.D. academic degree pursuant to 

extramural mode 
 

WZÓR  

TEMPLATE 

          

pieczątka           miejscowość, data ………………… 

stamp                             place, date 

 

 

Znak sprawy:  

Case ref. no.: 
 

 

ZGŁOSZENIE nr  

APPLICATION no. 

 

 

 

 

W dniu ……………………….zgłosił/a się do biura Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

Szczecińskiego i został/a zarejestrowany/a:  

Pan/Pani ……………………………………………………………………………………… 
 

PESEL…………………………………………………………………. 

 ubiegający/a się o potwierdzenie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. 

On .......................The following person presented him/herself to the Doctoral School of the 

University of Szczecin and was registered: 

Mr/Mrs…………………………………………………………………………………………. 
 

PESEL……………………………………………………………………………………… 

applying for verifying and confirming the learning outcomes for level 8 PQF qualifications. 

Według wstępnej oceny Pan/ Pani …………………………………………………………………… 

 spełnia wymogi formalne, określone w 186 ust. 1 pkt 1 albo art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r.  poz. 478 ze zm.), i może złożyć 

wniosek: 

In accordance to the preliminary assessment Mr/Mrs …………………………………………… 

meets the formal requirements stipulated in art. 186, section 1, point 1 or art. 186, section 2 of 

the Higher Education and Science Act of 20th of July 2018 (Dz. U. 2021, item 478 as amended) 

and hereby can submit the application: 

1) o wszczęcie postępowania w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w trybie 

eksternistycznym; 



For  initiation of the proceedings for verifying and confirming the learning outcomes 

for level 8 PQF qualifications for persons applying for receiving an academic degree of 

Ph.D. pursuant to extramural mode; 

2) o ponowną weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w 

przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.⁎ 

for repeated verification of the learning outcomes for level 8 PQF qualifications for 

persons applying for receiving an academic degree of Ph.D. pursuant to extramural 

mode.⁎ 

 

 

          
   podpis osoby sprawdzającej wniosek 

signature of the person processing the application 

 
⁎ skreślić niewłaściwe 
⁎delete as appropriate 

 

Otrzymują: 

Recipients: 

 

1. adresat  

addressee 

2. a/a. 


