
 

 

Regulamin weryfikacji efektów kształcenia 8. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)                     

dla postępowań w sprawie nadania stopnia doktora prowadzonych w trybie eksternistycznym 

przez Radę Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Gdańskiej 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 8. Poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) obejmuje następujące 

etapy: 

1. Złożenie przez Kandydata (którego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora 

prowadzone jest w trybie eksternistycznym) do Przewodniczącego Rady Dyscypliny wniosku o 

dokonanie weryfikacji uzyskania efektów kształcenia dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.  

Wniosek ten ma postać formularza stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego regulaminu, do 

którego należy załączyć dokumenty wskazane w opisach pól formularza.  

Rozpatrywane są wyłącznie wnioski podpisane przez Kandydata oraz Promotora. 
 

2. Na wniosek Przewodniczącego Rady, Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i 

Telekomunikacja powołuje trójosobową Komisję, w której skład wchodzą pracownicy 

Politechniki Gdańskiej zaliczeni do N w ramach dyscypliny Informatyka Techniczna i 

Telekomunikacja PG posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.  
 

Komisja przeprowadza weryfikację wniosku w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku 

oraz przygotowuje protokół z przebiegu oceny wniosku. 
  

3. Dopuszczalne jest uzupełnienie na prośbę Komisji wniosku przez Kandydata w zakreślonym 

przez Komisję terminie poprzez złożenie dodatkowych wyjaśnień lub złożenie dodatkowych 

dokumentów. 
 

4. Komisja po zapoznaniu się z łączną dokumentacją wraz z ewentualnymi dodatkowymi 

wyjaśnieniami i dokumentami sporządza protokół końcowy zawierający informację o wyniku 

końcowym weryfikacji. Komisja przekazuje protokół, za pośrednictwem Przewodniczącego 

Rady, Kandydatowi. 
 

5. Weryfikacja kończy się wynikiem pozytywnym wyłącznie wtedy, gdy Komisja pozytywnie 

zweryfikuje osiągnięcie przez Kandydata efektów kształcenia dla kwalifikacji na poziomie 8 

PRK  

Warunkiem wystarczającym do uzyskania pozytywnej oceny w tym zakresie jest 

udokumentowanie przez kandydata zrealizowania przynajmniej jednego aspektu aktywności 

dla każdej z 12 charakterystyk 8. Poziomu PRK wymienionych w kolumnach tabeli Załącznika 

1 w formie kodów przypisanych do grup: Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne 

pozytywnie ocenionych przez Komisję. 

Pozytywna ocena może być także wystawiona przez Komisję na podstawie zaświadczenia                      

o uzyskaniu kompetencji poziomu 8 PRK wydanego przez Szkołę Doktorską Wdrożeniową                   

(w przypadku Kandydatów ze Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej).  

 

Załącznik 1:  

Formularz weryfikacyjny dla efektów kształcenia poziomu 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) 

dla postępowań w sprawie nadania stopnia doktora prowadzonych w trybie 

eksternistycznym przez Radę Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PG 


