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Załącznik nr 2do 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. 2 to resolution no. 4/2022 of the Senate of the 

University of Szczecin of 27th of 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 

 
nr wniosku*)   

no. of application*) 

 

 

         

Dyrektor 

Szkoła Doktorska 

        Uniwersytet Szczeciński 

Director of 

the Doctoral School of 

        the University of Szczecin 
 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POTWIERDZENIA 

   EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMIE 8 PRK  

W DZIEDZINIE  

W DYSCYPLINIE 

WNIOSEK O PONOWNĄ WERYFIKACJĘ EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMIE 8 PRK  

W DZIEDZINIE  

W DYSCYPLINIE**) 
 

APPLICATION FOR INITIATING THE PROCEEDINGS FOR VERIFICATION AND 

CONFIRMING OF 

THE LEARNING OUTCOMES FOR LEVEL 8 POLISH QUALIFICATIONS FRAMEWORK 

QUALIFICATIONS 

IN THE FIELD  

DISCIPLINE 

APPLICATION FOR REPEATED VERIFICATION OF THE LEARNING OUTCOMES FOR 

LEVEL 8 PQF QUALIFICATIONS 

IN THE FIELD  

DISCIPLINE**) 
 

 

I. Dane osobowe Kandydata/-tki:  

Personal details of the Candidate: 

 
1) Imię: ………………………………………………………………………………………… 

name: 

2) Nazwisko: …………………………………………………………………………………… 
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surname: 

3) PESEL: ……………………………………………………………………………………….. 

4) adres do korespondencji: 

correspondence address: 

a) ulica / street:……………………………………………………………………….. 

b) numer domu/mieszkania …………………………………………………………….. 

no. of house/apartment: 

c) kod pocztowy /postal code:………………………………………………………….. 

d) miejscowość / town: ………………………………………………………………… 

5) Dane kontaktowe: 

Contact details 

a) numer telefonu / phone no.:……………………………………………………….. 

b) e-mail address:……………………………………………………………………. 

 

II. Wniosek 

Application 

 

Zgodnie z § 2 uchwały nr 4/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28.01. 

2022 roku w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego 

doktora w trybie eksternistycznym, w związku z zamiarem ubiegania się przeze mnie o 

stopień naukowy doktora w trybie eksternistycznym wnoszę o: 

Pursuant to §2 of resolution no. 4/2022 of the Senate of the University of Szczecin of 28th of 

January 2022 regarding the method for verifying the learning outcomes for level 8 PQF 

qualifications in the case of persons applying for receiving a Ph.D. academic degree pursuant 

to extramural mode, in relation to my application for receiving a Ph.D. academic degree 

pursuant to extramural mode 

 I hereby apply for: 

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

na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji  

w dziedzinie ……………………………………………………………………….. 

w dyscyplinie ………………………………………………………………………. 

initiating the procedure for confirming the learning outcomes for level 8 Polish 

Qualifications Framework qualifications 

in the field……………………………………………………………………………… 

discipline………………………………………………………………………………. 

2) wszczęcie postępowania w sprawie ponownej weryfikacji efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji  

w dziedzinie ……………………………………………………………………………. 

w dyscyplinie**)……………………………………………………………………………………….. 

initiating the procedure for repeated verification of  the learning outcomes for 

level 8  Polish Qualifications Framework qualifications  

in the field……………………………………………………………………………… 

 discipline**)………………………………………………………………………………………… 
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III. Uzasadnienie złożenia wniosku:  

Justification for Application: 

 

Mając na uwadze treść charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określonych rozporządzeniem Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

(Dz. U. poz. 2218), stwierdzam, że osiągnęłam/osiągnąłem wszystkie efekty uczenia się 

zdefiniowane w tym rozporządzeniu.  

In consideration of the characteristics of the second degree learning outcomes for level 8 

qualifications under the Polish Qualifications Framework defined in the ordinance of 

the Minister of Science and Higher Education of 14th of November 2018 regarding the 

characteristics of the second degree learning outcomes for level 6-8 qualifications under 

the Polish Qualifications Framework, I hereby declare that I have produced all the 

learning outcomes defined in this ordinance. 

 

VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie ustawowych wymogów formalnych:  

Documents confirming meeting the basic formal requirements: 

 
(kopie - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sekcję ds. nauki Instytutu...Uniwersytetu Szczecińskiego 

– dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 albo art. 186 ust. 2 

Ustawy). 

(true copies - as certified by the Science Section of the Institute of ... of the University of Szczecin - 

confirming meeting the requirements stipulated in art. 186, section 1, point 1 or art. 186, section 2 of the 

Act).  

 

 

  V.Dokumenty potwierdzające osiągnięte efekty uczenia się: 
***)  

Documents confirming produced learning outcomes: ***)  

 

(do wniosku należy dołączyć portfolio zawierające kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie efektów 

uczenia się, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Biuro Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

Szczecińskiego)  

(the application should include a portfolio containing true copies of the documents confirming producing 

the learning outcomes certified by the Office of the Doctoral School of the University of Szczecin). 

 

 

 

VI. Opinia opiekuna naukowego o stopniu zaawansowania dysertacji doktorskiej 

oraz o innych osiągnięciach naukowych: 

Opinion of the scientific supervisor regarding progress of the doctoral 

dissertation as well as other academic achievements: 

 
 

VII. Oświadczenie kandydata:   

Declaration of the Candidate: 

Zobowiązuję się uiścić opłatę przewidzianą odrębnym zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia mi zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia 

efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK  ponownej weryfikacji efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 PRK. 
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I oblige myself to pay the fee stipulated in a separate ordinance of Rector of the University of Szczecin 

within 7 days from receiving the notification regarding initiation of the proceedings for confirming the 

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

PQF qualifications. 

 

 

data i podpis Kandydata/ki 

date and signature of the Candidate 

 

Wymogi formalne zostały spełnione/niespełnione**) 

Formal requirements were met/were not met**) 

 

 

 

data i podpis pracownika Biura Szkoły Doktorskiej US 

date and signature of the employee of the Office of the Doctoral School of the University of Szczecin 

 

 

 

 

 

*) wpisuje się numer ze Zgłoszenia kandydata nadany przez Biuro Szkoły Doktorskiej US 

the Application number assigned by the Office of the Doctoral School of the University of Szczecin is to be 

entered here 

**) skreślić niewłaściwe 

delete as appropriate 

***) przykładowy wykaz dokumentów znajduje się w załączniku nr 3 do zarządzenia 

 a sample list of documents is included in Attachment no. 3 to the ordinance 

 

 
 


