
Regulamin 
Komisji do spraw weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie

ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

1. Zadaniem komisji do spraw weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na 
poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „Komisją”, jest weryfikacja 
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

2. Weryfikację przeprowadza się na wniosek o weryfikację efektów uczenia się dla 
kwalifikacji na poziomie 8 PRK (zwany dalej „Wnioskiem”) osoby ubiegającej się o 
stopień naukowy doktora (dalej „Kandydat”), która nie ukończyła kształcenia w szkole
doktorskiej.

3. Wniosek składa sie do przewodniczacego Komisji.
4. Wniosek zawiera adres korespondencyjny i mailowy Kandydata. Do Wniosku załącza

się autoreferat, który powinien wykazać uzyskanie efektów uczenia się dla 
kwalifikacji na poziomie 8 PRK.

5. Autoreferat zawiera w szczególności:
a) informacje o udziale w krajowych i międzynarodowych projektach oraz zespołach

badawczych,
b) informacje o wnioskach o finansowanie badań naukowych, w których Kandydat 

pełni rolę kierownika projektu,
c) wykaz publikacji recenzowanych oraz doniesień konferencyjnych,
d) wykaz wygłoszonych seminariów w kraju i za granicą,
e) informacje o udziale i prezentacjach na krajowych i międzynarodowych 

konferencjach naukowych,
f) informacje o seminariach, wykładach monograficznych i innych zajeciach 

specjalistycznych, na które Kandydat uczeszczał po uzyskaniu tytułu magistra,
g) informacje o ewentualnej działalności dydaktycznej,
h) informacje o działalności na rzecz popularyzacji nauki,
i) informacje o znajomości języków obcych.

6. Na wniosek przewodniczącego Komisji, Kandydat przedstawia badania wchodzące w
skład planowanej rozprawy doktorskiej, w tym aktualny stan wiedzy oraz wkład 
indywidualny Kandydata w jej rozwój, w formie seminarium w CAMK PAN, o ile takie 
seminarium nie zostało wygłoszone w okresie 6 miesięcy poprzedzajacych złożenie 
Wniosku.

7. Komisja powoływana jest na okres trwania kadencji Rady Naukowej, podczas 
pierwszego posiedzenia Rady Naukowej nowej kadencji.

8. Komisja składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego. Członkiem Komisji 
może zostać osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego.

9. Przewodniczącego oraz dwóch członków Komisji wybiera się w głosowaniu tajnym, 
zwykłą większością głosów.

10. W przypadku rezygnacji członka Komisji, bądź zaistnienia innych okoliczności 
uniemożliwiających dalsze pełnienie funkcji, skład Komisji uzupełnia się na 
najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej. Przepisy ust. 8-9 stosuje się odpowiednio.

11. Komisja dokonuje weryfikacji  na podstawie dostarczonego autoreferatu oraz 
seminarium, o którym mowa w ust. 6.

12. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący w terminie nie późniejszym niż na 



30 dni od dnia otrzymania wniosku lub nie później niż 30 dni po wygłoszeniu przez 
Kandydata seminarium, o krórym mowa w ust. 6.

13. Dopuszcza się udział członków w posiedzeniu Komisji za pośrednictwem łącz 
wideokonferencyjnych.

14. Komisja stwierdza uzyskanie bądź brak uzyskania przez Kandydata efektów uczenia 
się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Przewodniczący Komisji niezwłocznie 
przekazuje pisemną opinię w tej sprawie Kandydatowi. Negatywna opinia zawiera 
uzasadnienie.

15. W przypadku gdy Komisja stwierdzi brak uzyskania efektów uczenia się dla 
kwalifikacji na poziomie 8 PRK, Kandydatowi przysługuje wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy skierowany do Komisji w ciągu 7 dni od daty dostarczenia opinii,
o której mowa w ust. 14.


