Załącznik do uchwały nr 81/L/2021 Senatu PW
z dnia 24 lutego 2021 r.

Sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku
osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym
§1
1. Efekty uczenia się osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w trybie
eksternistycznym podlegają weryfikacji dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, o której mowa
w § 4 ust. 2 załącznika do uchwały nr 56/L/2020 Senatu PW z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, określonych
w programie kształcenia szkoły doktorskiej Politechniki Warszawskiej właściwej
dla tematyki rozprawy doktorskiej, osiągniętych w szczególności w wyniku:
1) realizacji badań stanowiących podstawę do przygotowania rozprawy doktorskiej;
2) publikowania i prezentowania w innej formie wyników tych badań w środowisku
naukowym lub zawodowym;
3) przygotowania rozprawy doktorskiej;
4) kształcenia formalnego lub poza formalnego, w szczególności korzystania z zajęć
oferowanych osobom kształcącym się w szkołach doktorskich PW, a także kształcenia
poza formalnego lub uczenia się nieformalnego w ramach pracy zawodowej
lub działalności niezwiązanej z pracą zawodową.
2. Weryfikację o której mowa w ust. 1, przeprowadza szkoła doktorska PW właściwa
dla tematyki rozprawy doktorskiej poprzez weryfikację dokumentów, o których mowa
w § 2 ust. 2 i 3, oraz, o ile szkoła doktorska uzna to za zasadne, przeprowadzenie rozmowy
lub sprawdzianu albo sprawdzianów lub zasięgnięcie opinii ekspertów, w zakresie
tematyki rozprawy doktorskiej.
3. Sprawdzian i rozmowa, o których mowa w ust. 2, mogą być przeprowadzone przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem wymogów, o których mowa
w § 3 ust. 21 załącznika do uchwały nr 56/L/2020 Senatu PW z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
4. W wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 1, szkoła doktorska PW wydaje dokument
poświadczający uzyskanie albo nieuzyskanie wymaganych efektów uczenia się
dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, o którym mowa w § 3 ust. 3.
§2
1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym przed
wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora składa do właściwej rady
naukowej dyscypliny wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów oraz ewentualnie
promotora pomocniczego.
2. Po wyznaczeniu promotora osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie
eksternistycznym składa do szkoły doktorskiej PW właściwej dla tematyki rozprawy
doktorskiej wniosek o weryfikację osiągniętych efektów uczenia się, zgodnie z wzorem
określonym w załączniku do niniejszego Sposobu weryfikacji efektów uczenia się
dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia
doktora w trybie eksternistycznym.
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3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty potwierdzające uzyskanie
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, w szczególności:
1) pozytywną opinię promotora lub promotorów o osiągniętych efektach uczenia się
dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
2) dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń lub innych form kształcenia
zorganizowanego, wraz z opisami tych szkoleń lub innych form kształcenia
lub z odesłaniem do publicznie dostępnych ich opisów;
3) dokumenty potwierdzające zrealizowanie określonych przedsięwzięć w ramach pracy
zawodowej lub działalności niezwiązanej z pracą zawodową;
4) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym
z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi ich prowadzenia, a także zajęcia
planowane do przeprowadzenia.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z załącznikami składany jest w Dziale Obsługi
Doktorantów, zwanym dalej „DOD”, w postaci papierowej wraz z kopią zapisaną
na informatycznym nośniku danych. Do wniosku należy dołączyć urzędowe tłumaczenie
na język polski dokumentów składanych w innym języku niż język polski i angielski
dokonane przez uprawnionego tłumacza.
5. DOD dokonuje oceny formalnej wniosku oraz załączonych do niego dokumentów
i w terminie dwóch tygodni od dnia jego otrzymania przekazuje wniosek
wraz z załącznikami kierownikowi szkoły doktorskiej PW, a w przypadku stwierdzenia
braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 14 dni. Uzupełniony wniosek jest przekazywany kierownikowi szkoły
doktorskiej PW w terminie 7 dni od jego uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia
braków formalnych wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
§3
1. Kierownik szkoły doktorskiej PW, w terminie dwóch tygodni od otrzymania dokumentów,
o których mowa w § 2 ust. 5, powołuje co najmniej trzy osobową komisję
do przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się, o której mowa § 1 ust. 1. Komisji
przewodniczy członek rady szkoły doktorskiej reprezentujący dyscyplinę naukową
właściwą dla tematyki rozprawy doktorskiej albo dziedzinę nauki - w przypadku ubiegania
się o stopień doktora w dziedzinie nauki.
2. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji komisja, o której mowa w ust. 1, przedkłada
kierownikowi szkoły doktorskiej PW, w terminie 2 miesięcy, opinię, w której stwierdza,
że:
1) kompetencje kandydata odpowiadają efektom uczenia się, o których mowa w § 1 ust. 1
albo
2) kompetencje kandydata nie odpowiadają efektom uczenia się, o których mowa § 1 ust.1;
w tym przypadku komisja wskazuje, które z efektów uczenia nie są osiągnięte.
3. Na wniosek kierownika szkoły doktorskiej rada szkoły doktorskiej PW, biorąc pod uwagę
opinię komisji, o której mowa w ust. 2, podejmuje w terminie 2 miesięcy od daty
przedłożenia tej opinii kierownikowi szkoły, uchwałę:
1) o uznaniu kompetencji kandydata jako odpowiadających efektom uczenia się,
o których mowa w § 1 ust. 1, albo
2) odmawiającą uznania kompetencji kandydata jako odpowiadających efektom uczenia,
o których mowa w § 1 ust. 1.
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4. Uchwała rady szkoły doktorskiej, o której mowa w ust. 3, wraz z uzasadnieniem jest
przekazywana niezwłocznie osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w trybie
eksternistycznym.
5. Od uchwały rady szkoły doktorskiej PW, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przysługuje wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania. Przepisy
ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
6. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, która otrzymała
decyzję, o której mowa w ust. 3 pkt 2, może ponownie złożyć wniosek wraz z dokumentami,
o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, do tej samej albo innej szkoły doktorskiej PW (jeśli
dyscyplina naukowa właściwa dla przedkładanej rozprawy doktorskiej jest reprezentowana
w więcej niż jednej szkole).
7. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, która otrzymała
decyzję, o której mowa w ust. 3 pkt 1, składa wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie
stopnia doktora do właściwej rady naukowej dyscypliny PW zgodnie z procedurą określoną
w załączniku do uchwały nr 56/L/2020 Senatu PW z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie
sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
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