
Uchwała Nr 6/2022 

Rady Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia 

z dnia 9 lutego 2022 roku 

 

w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej oraz sposobu 

weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK  
(tryb eksternistyczny) 

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 190 ust. 1 i 4 i art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. 

zm.) oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 

maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 3 ust. 2, § 5 

pkt 2, § 9 ust. 4 oraz § 14 ust. 5 uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni 

naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada 

Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia uchwala, co następuje: 

§ 1 

Na promotora rozprawy doktorskiej Pana mgr. Jakuba Filipkowskiego wyznacza się 

Pana dr. hab. Romualda Derbisa, prof. UO. 

 

§ 2 

Efekty uczenia się na poziomie 8 PRK weryfikuje się na podstawie: 

1. Rozmowy kwalifikującej z zakresu psychologii społecznej oraz weryfikacji 

dostarczonej dokumentacji. 

2. Ewentualnego egzaminu doktorskiego z zakresu psychologii społecznej (do decyzji 

Komisji). 

3. Potwierdzenia znajomości nowożytnego języka obcego w formie przedstawienia 

certyfikatu . 

 

§ 3 

Powołuje się komisję do przeprowadzenia czynności, o których mowa w § 2 pkt 1 w 

składzie: 

1. dr hab. Anna Oleszkowicz, prof. UWr 

2. dr hab. Michał Białek, prof. UWr 

3. dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr 

4. dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr 

5. dr Olga Bąk 

 

§ 4 

Określa się termin złożenia pracy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora do dnia 8 lutego 2023 roku. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia 

dr hab. Rafał Włodarczyk, prof. UWr 


