
Zasady przeprowadzenia egzaminu weryfikującego uzyskanie efektów uczenia się na 

poziomie 8 PRK oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnej  

 

§ 1 

 

Uznaje się, że kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora w Wyższej Szkole 

Humanitas, który ukończył studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 

2019/2020 oraz kandydat, który zakończył kształcenie w szkole doktorskiej, uzyskał efekty 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. 

 

§ 2 

 

Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora w Wyższej Szkole Humanitas, który 

ukończył eksternistyczny tryb przygotowania rozprawy doktorskiej prowadzony w Wyższej 

Szkole Humanitas, a który nie ukończył studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 

akademickim 2019/2020 lub nie zakończył kształcenia w szkole doktorskiej podlega 

weryfikacji spełniania wymagań w zakresie posiadania określonych efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 PRK.  

 

§ 3 

 

1. Senat Wyższej Szkoły Humanitas powołuje zespół do weryfikacji spełniania wymagań w 

zakresie uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (zwany dalej 

zespołem), składający się z przewodniczącego i co najmniej 10 pozostałych członków 

spośród nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego.  

2. W celu przeprowadzenia egzaminu weryfikującego uzyskanie efektów uczenia się na 

poziomie 8 PRK przewodniczący zespołu na wniosek Dyrektora Studium Doktorskiego 

prowadzącego eksternistyczny tryb przygotowania rozprawy doktorskiej powołuje 

każdorazowo odrębną komisję (zwaną dalej komisją egzaminacyjną), złożoną z co najmniej 3 

członków spośród członków zespołu, w tym z przewodniczącego, egzaminatora oraz 

promotora. 

 

§ 4 

 

1. Egzamin weryfikujący uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 PRK przeprowadzany 

jest po wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, nie wcześniej jednak niż 

po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej. Dyrektor Studium 

Doktorskiego prowadzącego eksternistyczny tryb przygotowania rozprawy doktorskiej 

występuje wówczas do przewodniczącego zespołu do weryfikacji spełniania wymagań w 

zakresie uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK z wnioskiem o 

powołanie komisji egzaminacyjnej.  

2. W przypadku uzyskania dwóch negatywnych recenzji egzaminu nie przeprowadza się. 

§ 6 

 

Termin weryfikacji spełniania wymagań w zakresie uzyskania efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 PRK ustala Dyrektor Studium Doktorskiego prowadzącego 

eksternistyczny tryb przygotowania rozprawy doktorskiej w Wyższej Szkole Humanitas w 

porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej. 

 

§ 7 



 

1. Weryfikacja spełniania wymagań w zakresie uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomie 8 PRK odbywa się na posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, w której uczestniczy 

kandydat. Obejmuje ona egzamin kierunkowy z dyscypliny naukowej odpowiadającej 

tematyce pracy doktorskiej.  

2. Komisja dokonuje oceny czy kandydat spełnia następujące wymagania:  

I. Wiedza – Kandydat zna i rozumie:  

a) w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, 

obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia 

szczegółowe właściwe dla dyscypliny, w ramach której przygotował rozprawę doktorską;  

b) główne tendencje rozwojowe dyscypliny, w której odbywało się kształcenie; 

c) metodologię badań naukowych; 

d) zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego 

dostępu; 

e) fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; 

f) ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej; 

g) podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz 

komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami. 

II. Umiejętności – Kandydat potrafi:  

a) wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, 

formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze 

badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować 

hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je 

stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych;  

b) dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności 

eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy;  

c) transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej;  

d) komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne 

uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym; 

e) upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;  

f) inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym; 

g) planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, 

także w środowisku międzynarodowym; 

h) samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować 

rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem 

nowoczesnych metod i narzędzi. 

III. Kompetencje społeczne – Kandydat jest gotów do: 

a) krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny 

własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych;  

b) wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu 

publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy; 

c) podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym 

prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności 

wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej. 

 

§ 8 

 



1. Z przeprowadzonej weryfikacji spełniania wymagań w zakresie uzyskania efektów uczenia 

się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK komisja egzaminacyjna sporządza protokół, który 

odzwierciedla treść zadawanych pytań oraz poziom udzielonych odpowiedzi przez kandydata.    

2. Weryfikacja kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. Informacje o wyniku 

zamieszcza się w protokole. 

3. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu. 

4. W przypadku zakończenia weryfikacji wynikiem negatywnym Senat przeprowadzający 

postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę 

na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy 

od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz. 


