
 

 

UCHWAŁA NR 85/2021 

Rady Kolegium Naukowego  

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 18 listopada 2021 roku 

 

W sprawie: zmiany zasad przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o kulturze 

fizycznej 

Na podstawie: §30 ust. 3 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

oraz art. 186-197 i art. 219-225 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.),  

Rada Kolegium Naukowego podjęła następującą uchwałę: 

 

§ 1 

Rada Kolegium Naukowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zmienia treść 

zasad przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej, będących treścią załącznika nr 2 

do uchwały nr 11/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r,. w taki sposób, że: 

1.  Pkt. 14 otrzymuje brzmienie:  

„Uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego podejmuje 

komisja habilitacyjna w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej sześciu członków 

komisji, w tym przewodniczącego i sekretarza. Na wniosek osoby ubiegającej się o stopień 

komisja podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym. Opinia nie może być pozytywna, 

jeżeli co najmniej 2 recenzje są negatywne.” 

2. Pkt. 22 otrzymuje brzmienie: 

„Koszt przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego zawiera:  

• Koszt honorariów recenzentów za recenzje (4 x 2115,30 zł)     8461,20 zł  

• Koszt honorarium przewodniczącego komisji habilitacyjnej      2115,30 zł  

• Koszt honorarium sekretarza komisji habilitacyjnej       2115,30 zł  

• Koszt honorarium członka komisji habilitacyjnej       1089,70 zł 

• Koszt honorariów recenzentów za komisję habilitacyjną (4 x 1089,70 zł)    4358,80 zł 

• RAZEM           18 140,30 zł” 

 

§ 2 

W pozostałym zakresie zasady wprowadzone Uchwałą Rady Kolegium Naukowego nr 11/2020 

z dnia 18 czerwca 2020 r. nie ulegają zmianie. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodniczący Rady Kolegium Naukowego  

            Akademii Wychowania Fizycznego  

 we Wrocławiu  

 

                   Prof. dr hab. Marek Woźniewski 


