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Załącznik do Uchwały nr 20.RDJ.2020 z dnia 24 listopada 2020

Zasady ustalania formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na 8 poziomie PRK
dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora
w dyscyplinie językoznawstwo w trybie eksternistycznym

1. Przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora kandydat zwraca się
do przewodniczącego Rady Dyscyplinyz wnioskiemo weryfikację uzyskania efektów
uczenia się na 8 poziomie PRK. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie egzaminu
z nowożytnego języka obcego, kandydat we wniosku wskazuje wybrany język obcy.

Do wniosku kandydat dołącza:
— krótki autoreferat obejmujący życiorys zawodowy oraz opis osiągnięć naukowych,

wtym listę publikacji;
— dokumenty poświadczające osiągnięcie efektów uczenia się na 8 poziomie PRK, w tym

w szczególności: dyplomy ukończenia studiów, studiów podyplomowych, dokumenty
poświadczające realizację programu studiów doktoranckich, certyfikaty znajomości
nowożytnego języka obcego oraz inne dokumenty poświadczające wiedzę
i umiejętności kandydata.

2. W celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się kandydata na 8 poziomie PRK
Rada Dyscypliny — na wniosek przewodniczącego Rady — powołuje pięcioosobową
komisję, w tym jej przewodniczącego. W skład komisji wchodzi przewodniczący,
promotor oraz trzech członków. Przewodniczącego oraz członków komisji powołuje się

spośród członków Rady Dyscypliny posiadających tytuł naukowy lub stopień
naukowy doktora habilitowanego.

Komisja weryfikuje efekty uczenia się kandydata na 8 poziomie PRK na podstawie:
— analizy przedstawionych dokumentów;
— rozmowy z kandydatem;
— przeprowadzenia egzaminów.

3. Komisja po analizie dokumentacji proponuje formę i zakres weryfikacji efektów uczenia
się na 8 poziomie PRK, w szczególności przeprowadzenie rozmowy z kandydatem
lub egzaminu z dyscypliny.
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.Gdy przedstawiona dokumentacja wskazuje wprost na osiągnięcie przez kandydata
kwalifikacji na 8 poziomie PRK albo w innych, szczególnie uzasadnionych wypadkach,
gdy kandydat posiada znaczny dorobek naukowy w dyscyplinie lub ma doświadczenie
zawodowe w dydaktyce akademickiej, komisja może odstąpić od przeprowadzenia

rozmowy z kandydatem, odstąpić od przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny lub odstąpić
od obu tych czynności.
Jeśli konieczne jest przeprowadzenie egzaminu z języka obcego, przewodniczący komisji
wskazuje (spośród członków komisji lub spośród innych nauczycieli akademickich

na Wydziale) egzaminatora z wybranego przez kandydata języka obcego. Egzamin

z języka obcego przeprowadza podkomisja złożona z przewodniczącego, egzaminatora

oraz wskazanego przez przewodniczącego członka komisji.

Przewodniczący komisji przedstawia na posiedzeniu Rady Dyscypliny wniosek komisji
w sprawie formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na 8 poziomie PRK.

Rada Dyscypliny podejmuje decyzję w tej sprawiew drodze uchwały.0 uchwale w sprawie

formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na 8 poziomie PRK powiadamia kandydata

przewodniczący Rady Dyscypliny.

Przewodniczący komisji powiadamia kandydata o terminach rozmowy lub egzaminu

z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

W trakcie egzaminu z dyscypliny komisja ocenia specjalistyczną wiedzę kandydata oraz

jego umiejętności w zakresie jej prezentowania. Ocena może być pozytywna
lub negatywna. Z egzaminu sporządza się protokół. Komisja może podjąć decyzję

o kilkuetapowym przeprowadzeniu rozmowy lub egzaminu.

W wypadku uzyskania oceny negatywnej z egzaminu z dyscypliny kandydat ma prawo

przystąpić ponownie do tego egzaminu w drugim terminie wyznaczonym przez

przewodniczącego komisji, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu tygodni

od daty pierwszego terminu.

Rada Dyscypliny — na wniosek przewodniczącego komisji — podejmuje uchwałę w sprawie

potwierdzenia uzyskania przez kandydata efektów uczenia się na 8 poziomie PRK,

wtym znajomości nowożytnego języka obcego.
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8. W odniesieniu do uczestników studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa, którzy

rozpoczęli te studia na UMK w roku 2017 lub 2018 stosuje się odpowiednio przepisy

niniejszej uchwały z następującymi zastrzeżeniami:

8.1. Wniosek o weryfikację efektów uczenia się na 8 poziomie PRK kandydat składa

po wszczęciu postępowania (które rozpoczyna się z datą złożenia wniosku o powołanie

promotora lub promotorów) i przed złożeniem rozprawy doktorskiej.
8.2. Egzamin z języka obcego przeprowadza się na zasadach dotychczasowych,

tzn. wynikających z przepisów obowiązujących przed wejściem w życie

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
8.3. Za wystarczające udokumentowanie uzyskania efektów uczenia się na 8 poziomie PRK

uznaje się realizację przez kandydata programu studiów doktoranckich w zakresie

językoznawstwa — obowiązującego od 1 października 2017 roku i zapewniającego efekty

kształcenia zgodne z opisem 8 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.
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