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

the University of Szczecin of 27th of January 2022 regarding 

verifying and confirming the learning outcomes for level 8 

Polish Qualifications Framework qualifications for persons 

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

extramural mode 
 

 
pieczątka Szkoły Doktorskiej US 

stamp of the Doctoral School of the University of Szczecin 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ 

WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI  

NA POZIOMIE 8 PRK W DZIEDZINIE  

I W DYSCYPLINIE 

/ PONOWNEJ WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI  

NA POZIOMIE 8 PRK W DZIEDZINIE  

I W DYSCYPLINIE*) 

PROTOCOL OF THE PERFORMED 

VERIFICATION OF THE LEARNING OUTCOMES FOR  

LEVEL 8 PQF QUALIFICATIONS IN THE FIELD 

AND DISCIPLINE 

/REPEATED VERIFICATION OF THE LEARNING OUTCOMES FOR  

LEVEL 8 PQF QUALIFICATIONS IN THE FIELD  

AND DISCIPLINE*) 

 

 

Komisja weryfikująca, powołana przez dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, 

w składzie: 

The Verification Commission appointed by the director of the Doctoral School of the 

University of Szczecin in the following composition: 

Przewodniczący: …………………………………………………………………………………… 

Chairman: 

Członkowie: ………………………………………………………………………………………. 

Members: 

w dniu/ach ……………………………przeprowadziła weryfikację efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 PRK w postępowaniu weryfikującym/ponowną weryfikację efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w postępowaniu weryfikującym*) na wniosek: 

on ……………………….... conducted verification of the learning outcomes for level 8 PQF 

qualifications under the verification proceedings/repeated verification of the learning 
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outcomes for level 8 PQF qualifications under verification proceedings*) upon application 

submitted by: 

Pani/Pan*) …………………………………………………………………………………………….. 

Mrs/Mr*) 

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

nr zgłoszenia**)…………………………………………………………………………………….. 

no. of application**) 

Komisja zweryfikowała w sposób opisany w poniższej tabeli efekty uczenia się po zapoznaniu się 

z: 

The Commission verified the learning outcomes through the procedure described in the chart 

below following familiarizing itself with:  

dokumentacją dołączoną do wniosku, po przeprowadzeniu rozmowy z 

kandydatem/kandydatką***), 

1) the documentation attached to the application, following an interview with the 

Candidate***), 

2) po zastosowaniu dodatkowych metod weryfikacji łącznie z przeprowadzeniem 

egzaminu***). 

following applying further additional methods of verification including an 

examination***) 
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WYKAZ POTWIERDZANYCH FEKTÓW UCZENIA SIĘ (według załączonej instrukcji 

LIST OF THE CONFIRMED LEARNING OUTCOMES (acc. to the attached instructions) 

L.p. 

No. 

Efekty uczenia się 

Learning outcomes 

Dokumenty potwierdzające efekt 

Documents confirming the outcomes 

Inne metody weryfikacji 

potwierdzające efekt 

Other methods of verification 

confirming the outcomes 

Efekt potwierdzony 

/ niepotwierdzony 

 TAK/NIE 

Outcomes 

confirmed/not 

confirmed 

YES/NO 

 
Uwagi dotyczące przebiegu postępowaniaW toku postępowania zweryfikowano efekty uczenia się odpowiadające wszystkim charakterystykom drugiego 

stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie  

8 PRK, 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. z 2018 r. poz. 2218). 

Any notes regarding progress of the proceedings  

Over course of the proceedings the learning outcomes consistent with all characteristics of the second degree learning outcomes for level 8 PQF 

qualifications defined in the ordinance of the Minister of Higher Education and Science of 14th of November 2018 regarding characteristics of the 

second degree learning outcomes for level 6-8 Polish Qualifications Framework qualifications (Dz. U 2018, item 2218) were verified. 

Komisja stwierdza, że Kandydat/ka osiągnął/osiągnęła wszystkie efekty uczenia się zdefiniowane w ww. rozporządzeniu*) 

The Commission ascertains that the Candidate produced all the learning outcomes defined in the aforementioned ordinance*). 

Komisja stwierdza, że Kandydat/ka nie osiągnął/nie osiągnęła wszystkich efektów uczenia się zdefiniowanych w ww. rozporządzeniu*). 

The Commission ascertains that the Candidate did not produce all the learning outcomes defined in the aforementioned ordinance*). 

 

 

 
podpisy członków komisji weryfikującej 

signatures of members of the Verification Commission    podpis przewodniczącego komisji weryfikującej 

signature of chairman of the Verification Commission 

 
*) –  niepotrzebne skreślić 

delete as appropriate 

**) – należy wpisać numer ze „Zgłoszenia kandydata”, nadany przez Biuro Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego 

enter no. of "Candidate's Application" assigned by the Office of the Doctoral School  of the University of Szczecin 

***) – skreślić, jeśli nie dotyczy 

delete if not applicable 
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