
Zarządzenie nr 30/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego We Wrocławiu 

 z dnia 17. kwietnia 2019 r.  

w sprawie: utworzenia szkoły doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego                                 

we Wrocławiu 

 

Na podstawie : art. 23 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie  

    wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn.zm.) 

 

zarządzam co następuje 

 

§ 1 

1. W Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu tworzy się szkołę doktorską, 
która działa na zasadach jednostki ogólnouczelnianej. 
2. Szkoła doktorska, o której mowa w ust. 1, kształci doktorantów w dziedzinie nauk  
medycznych i nauk o zdrowiu i w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej.  

 

§ 2 

1. Szkołą doktorską kieruje dyrektor szkoły doktorskiej, zwany dalej „dyrektorem”. 

2. W szkole doktorskiej działa rada szkoły doktorskiej, zwana dalej „radą”. 

 

§ 3 

Dyrektora powołuje Rektor na kadencję czteroletnią. 

 

§ 4 

1. Do zadań dyrektora należy w szczególności: 

1) reprezentowanie szkoły doktorskiej, 

2) organizowanie pracy szkoły doktorskiej,  

3) przedstawianie Senatowi, po zasięgnięciu opinii rady, zasad rekrutacji do szkoły 

doktorskiej, 

4) zatwierdzanie listy doktorantów przyjętych do szkoły doktorskiej, 

5) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie doktorantów :  

a) odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej, 

b) skreślenia z listy doktorantów, 

c) w sprawie stypendiów doktoranckich 

6) przedstawianie Senatowi, po zasięgnięciu opinii rady oraz w uzgodnieniu 

Samorządem Doktorantów wniosku w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej, 

7) przedstawianie Senatowi, po zasięgnięciu opinii rady wykazu efektów uczenia się 

osiąganych przez doktoranta w szkole doktorskiej,  

8) przedstawianie Senatowi, po zasięgnięciu opinii rady oraz w uzgodnieniu                           

z Samorządem Doktorantów wniosku w sprawie ustalenia i realizacji programu 

kształcenia i zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego (IPB), 

9) sprawowanie nadzoru nad realizacją programu kształcenia w szkole doktorskiej, 

10) podejmowanie decyzji w sprawach mienia i gospodarki szkoły doktorskiej,                           

w zakresie ustalonym przez Rektora, 

11) przygotowywanie ewaluacji szkoły doktorskiej. 



2. Dyrektor jest zobowiązany do współpracy z dziekanami wydziałów                                     

oraz z Samorządem Doktorantów. 

 

§ 5 

1. Radę składającą się z sześciu członków powołuje Rektor na kadencję czteroletnią. 

2. Pracami rady kieruje przewodniczący wybrany przez radę spośród jej członków. 

3. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów, decyduje głos przewodniczącego 

 

 

§ 6 

Do zadań rady należy w szczególności: 

1) opiniowanie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej, 

2) opiniowanie regulaminu szkoły doktorskiej, 

3) opiniowanie wykazu efektów uczenia się osiąganych przez doktoranta w szkole 

doktorskiej,  

4) opiniowanie programu kształcenia i zasad tworzenia IPB, 

5) przeprowadzanie semestralnej ewaluacji doktoranta na podstawie składanych 

przez doktoranta sprawozdań oraz rocznej ewaluacji opieki promotorskiej na 

podstawie realizacji IPB. 

 

§ 7 

Zasady finansowania szkoły doktorskiej określa Rektor w porozumieniu z dziekanami 

wydziałów oraz dyrektorem. 

 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 
Akademii Wychowania Fizycznego                              

we Wrocławiu 
 

dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. 


