
Załącznik nr 6 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. 6 to resolution no. 4/2022 of the Senate of the 

University of Szczecin of 27th of January 2022 regarding 

verification of 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 
 

     

 

 

Zaświadczenie o negatywnej weryfikacji 

     efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK 

Notification regarding negative results of the verification 

of the learning outcomes for level 8 PQF qualifications  

 

 
 

Na podstawie § 7 ust. 8 uchwały nr 4/2022 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 

28.01.2022 r. w sprawie 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 ……………………………….o wszczęcie 

postępowania w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, (nr zgłoszenia), Komisja 

weryfikująca  

 

Pursuant to §7, section 7 of 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, following processing of 

Your application of ………………… regarding initiating the proceedings for confirming 

learning outcomes, (no. of application) the Verification Commission ascertains that the 

Candidate  
 

 

stwierdza 

did not produce 
 

że Kandydat/Kandydatka nie osiągnął/nie osiągnęła wszystkich efektów uczenia się 

określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 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). 

 

all the learning outcomes stipulated in the ordinance of the Minister of Science and 

Higher Education of 14th of November 2018 regarding second degree characteristics for 



the learning outcomes for level 6-8 qualifications under the Polish Qualifications 

Framework (Dz.U. 2018, item 2218). 
 
 

 

 

podpisy członków Komisji                                                       podpis przewodniczącego Komisji 

signatures of members of the Commission    signature of chairman of the Commission 
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*) niepotrzebne skreślić 

*) delete as appropriate 


