
Uchwała nr 9/2022 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 10 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie zatwierdzenia zasad weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8 PRK dla doktorantów studiów doktoranckich w zakresie geografii na UMK 

oraz doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej "Academia Copernicana”, 

którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2019/2020 

 

Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 1668 z pozn. zm.) oraz Uchwały nr 89 Senatu UMK z 

dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki 

Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

postanawia ,  co następuje:  

§1  

Zatwierdza się zasady weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK dla 

doktorantów studiów doktoranckich w zakresie geografii na UMK oraz doktorantów 

Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej "Academia Copernicana”, którzy rozpoczęli naukę 

przed rokiem akademickim 2019/2020. 

§ 2 

Zasady, o których mowa w §1 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 

 Przewodniczący Rady Dyscypliny 

 

(-) Dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK



Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2022  

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku  

z dnia 10 czerwca 2022 r.  

 

 

Zasady weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK dla 

doktorantów studiów doktoranckich w zakresie geografii na UMK oraz doktorantów 

Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej "Academia Copernicana", którzy rozpoczęli naukę 

przed rokiem akademickim 2019/2020. 

 

Potwierdzeniem uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK jest: 

- zaświadczenie Kierownika SD o zrealizowaniu czteroletniego, ramowego programu studiów 

doktoranckich (dot. doktorantów studiów doktoranckich w zakresie geografii) 

- zaświadczenie Kierownika ISDAC o ukończeniu kształcenia (dot. Doktorantów 

Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej "Academia Copernicana") 

oraz 

- certyfikat znajomości nowożytnego języka obcego lub dyplom ukończenia studiów, który 

poświadcza znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 

lub 

- pozytywny wynik egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego. 


