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Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 130/ 2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 października 2020 r. 

zmieniającego zarządzenie nr 192/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 

z dnia 28 listopada 2019 r. 
 

 

WZÓR 

 
Szczecin........................... 

nr wniosku*)  ................... 

 

 

        Jego Magnificencja 

        Rektor 

        Uniwersytetu Szczecińskiego 
 

 

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POTWIERDZENIA 

   EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMIE 8 PRK W 

DZIEDZINIE…………………. I W DYSCYPLINIE…………………/ PONOWNE 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POTWIERDZENIA 

   EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMIE 8 PRK W 

DZIEDZINIE…………………. I W DYSCYPLINIE…………………**) 
 

 

I. Dane osobowe Kandydata/tki:  

 
1. Imię: ............................................................................. 

2. Nazwisko: ...................................................................... 

3. PESEL: ........................................................................ 

4. Adres do korespondencji: 

a. Ulica: ............................................................................. 

b. Numer domu/mieszkania: ................................................... 

c. Kod pocztowy: ................................................................ 

d. Miejscowość: .................................................................. 

5. Dane kontaktowe: 

a. Numer telefonu: .............................................................. 

b. Adres e-mail: .................................................................... 

 

II. Wniosek 

Zgodnie z § 23 załącznika do uchwały nr  99/2019 Senatu US z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych (ze zm.), 

w związku z ubieganiem się przeze mnie o stopień doktora w trybie eksternistycznym, wnoszę 

o wszczęcie procedury weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji w dziedzinie …………… i w dyscyplinie ……………./ 

wszczęcie ponownej procedury weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w dziedzinie…………… i w 

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

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. z 

2018 r. poz. 2218) stwierdzam, iż osiągnęłam/osiągnąłem wszystkie efekty uczenia się 

zdefiniowane w ww. rozporządzeniu.  

 

IV.  Dokumenty potwierdzające spełnienie ustawowych wymogów formalnych:  
(kopie - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczelniany Punkt Informacyjny - dokumentów 

potwierdzających spełnienie wymogów określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 lub 186 ust. 2 Ustawy). 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

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

uczenia się, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczelniany Punkt Informacyjny)  

 

1.  …………………………………………………………………………………………………………… 

2.  …………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………. 

               ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

VI. Opinia opiekuna naukowego o stopniu zaawansowania dysertacji doktorskiej oraz o 

innych osiągnięciach naukowych: 

 

 
 

VII. Oświadczenie kandydata:   

W przypadku uwzględnienia wniosku i skierowania go do właściwego podmiotu celem przeprowadzenia 

procedury potwierdzenia efektów uczenia się / ponownej procedury potwierdzenia  efektów uczenia się **) 

zobowiązuję się uiścić w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania opłatę 

przewidzianą właściwym zarządzeniem rektora US. 

 

 

                                                                                                       ................................................. 

                                                                                                         data i podpis Kandydata/ki 

 

Wymogi formalne zostały spełnione/niespełnione**) 

 

 

 

      …………………………………………………….. 

                  data i podpis rektora 
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*) wpisuje się numer ze Zgłoszenia kandydata nadany przez UPI 

**) skreślić niewłaściwe 

***)  przykładowy wykaz dokumentów znajduje się w załączniku nr 2a do zarządzenia 

 

 
 


