
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Kolegium Naukowego nr 2/2019 

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 

 
1. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nadaje stopień naukowy doktora w 

dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej 

2. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby 

spełniającej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1–3 albo ust. 2. złożony do Rady 

Kolegium Naukowego. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską wraz z pozytywną 

opinią promotora lub promotorów 

3. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy 

doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W 

przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach 

polskim i angielskim 

4. Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, Akademia Wychowania Fizycznego 

sprawdza ją przed obroną z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o 

którym mowa w art. 351 ust. 1 

5. Stopień naukowy doktora nadaje się osobie, która: 

· posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada 

dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do 

ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa 

wyższego działa uczelnia, która go wydała,  

· przedstawiła jako osiągnięcie będące podstawą ubiegania się o stopień naukowy 

doktora monografię naukową lub cykl co najmniej 3 prac opublikowanych w 

czasopismach indeksowanych w bazie WoS mających współczynnik oddziaływania IF, 

w których jest wyłącznym lub pierwszym współautorem  

· ponadto ma w dorobku co najmniej 1 publikację w czasopismach znajdujących w 

wykazie czasopism będących załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019 roku lub co najmniej  jedną monografię lub 

rozdział w monografii wydanych w wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW 

· uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty 

uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone 



certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego 

języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 

6. Potwierdzeniem efektów uczenia się jest egzamin z dyscypliny kierunkowej – nauk o 

kulturze fizycznej i dodatkowej wynikającej z narzędzi badawczych wykorzystywanych 

w rozprawie doktorskiej  

7. Rada Kolegium Naukowego powołuje : 

· promotora, a w przypadku interdyscyplinarnego charakteru pracy dodatkowego 

promotora lub promotora pomocniczego, których kompetencje potwierdzone są 

naukowym dorobkiem publikacyjnym w zakresie przedmiotu rozprawy doktorskiej 

· 7-osobową Komisję do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia naukowego 

doktora spośród członków Rady Kolegium Naukowego 

· 3 recenzentów spoza AWF, w tym 2 reprezentujących nkf wybieranych losowo spośród 

co najmniej 9 kandydatów, którzy posiadają znaczący dorobek naukowy związany z 

przedmiotem rozprawy doktorskiej potwierdzony wskaźnikami bibliometrycznymi (IF, 

liczba cytowani, wskaźnik h) 

8. Komisja przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora: 

· przyjmuje recenzje,  

· przeprowadza egzaminy weryfikujące efekty uczenia się na poziomie 8 PRK,  

· wyznacza termin obrony doktorskiej,  

· przeprowadza publiczną obronę rozprawy doktorskiej  

· występuje do Rady Kolegium Naukowego z wnioskiem o nadanie lub odmowę nadania 

stopnia naukowego doktora 

9. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat była promotorem 4 

doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego 

wyniku oceny śródokresowej, lub sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy 

przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały 

pozytywnych recenzji 

10. Do pełnienia funkcji recenzenta nie może być powołana osoba w stosunku do której 

zachodzą uprawdopodobnione okoliczności co do braku jej bezstronności w danej 

sprawie, które zostały określone w § 4 pkt. 2 Uchwały 1/2019 Rady Doskonałości 

Naukowej 

11. Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia 

jej doręczenia 



12. Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyskała 

pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów oraz spełniła wymagania, o których 

mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5. 

13. AWF we Wrocławiu nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony 

rozprawy doktorskiej, udostępnia w BIP na swojej stronie internetowej rozprawę 

doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy 

doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje 

14. Koszt przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora zawiera: 

· Koszt honorarium promotora      5320, 30 zł  

· Koszt honorarium promotora pomocniczego    3205, 00 zł  

· Koszty honorariów 3 recenzentów 3 x 1730,70 zł =   5192,10 zł 

· RAZEM                13 714, 40 zł 
15. Na uzasadniony wniosek Kandydata Rektor po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego 

Rady Kolegium Naukowego może zwolnić kandydata z opłaty w całości lub części   

16. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony przysługuje zażalenie do Rady 

Doskonałości Naukowej  
 


