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Rady Naukowej w dyscyplinie nauk biologicznych 

Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

uchwata Rady dyscypliny w sprawie zasad weryfikacj'i efektow uczenia si^ dia 
kwalifikacji na poziomie 8 PRK dia trybu eksternistycznego 

Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i 
nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 1668 z pozn. zm.) oraz Uchwaty nr 89 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 
2019 r. w sprawie post^powania o nadanie stopnia doktora na Uniwersytecie Mikotaja Kopernika 
w Toruniu 

Rada Naukowa w dyscyplinie nauk biologicznych na Wydziale Nauk Biologicznych i 
Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu postanawia, co nast^puje: 

1. Zatwierdza si? zasady weryfikacji efektow uczenia si? dia kwalifikacji na poziomie 8 PRK 

dia trybu eksternistycznego. 

2. Zasady, o ktorym mowa § 1 w dotyczy kandydatow spoza studiow doktoranckich w 

zakresie biologii na UMK oraz Interdyscyplinarnej Szkoty Doktorskiej "Academia 

Copernicana" i stanowi zat^cznik nr 2 do niniejszej uchwaty. 

§1 

§ 2 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy Rady Naukowej w 
dyscyplinie nauk biologicznych 

dr hab. Dariusz J. Smolihski, prof. UMK 



Zatgcznik nr 2 do Uchwaty nr 40/2020 
Rady Naukowej w dyscyplinie nauki biologiczne 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Zasady weryfikacj'i efektow uczenia si? dia kwalifikacji na poziomie 8 PRK dia 
trybu eksternistycznego (dotyczy kandydatow spoza studiow doktoranckich w 
zakresie biologi i na UMK oraz Interdyscyplinarnej Szkoty Doktorskiej "Academia 
Copernicana") 

W przypadku osob ubiegaj^cych si? o nadanie stopnia doktora w trybie 
eksternistycznynn, weryfikacja efektow uczenia si? w zakresie dyscypliny nauki 
biologiczne odbywa si? na podstawie ustnego egzaminu z zakresu nauk 
biologicznych lub rozmowy z kandydatem. Efekt uczenia si? w zakresie znajomosci 
nowozytnego j?zyka obcego potwierdzany jest certyfikatem lub dyplomem 
ukohczenia studiow, poswiadczajqcym znajomosc tego j?zyka na poziomie bieglosci 
j?zykowej co najmniej B2. 


