
UCHWAŁA NR 8/2020 
Rady Kolegium Naukowego  

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
z dnia 14 maja 2020 roku 

 

W sprawie: ustalenia trybu przeprowadzania poszczególnych czynności w przewodzie 
doktorskim w sytuacji epidemii COVID-19 w roku akademickim 2019/2020 w Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

Na podstawie: art. 63 ust. 5 pkt. 6 i art. 101 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku 
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–
CoV-2 (Dz. U. 2020 r. poz. 695) oraz §30 ust. 3 pkt. 3 Statutu Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu, 
Rada Kolegium Naukowego podjęła następującą uchwałę: 

 
§ 1 

Rada Kolegium Naukowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ustala tryb 
poszczególnych czynności w przewodzie doktorskim (egzaminy doktorskie, posiedzenia 
komisji egzaminacyjnych, komisji doktorskich i publiczne obrony rozpraw doktorskich) 
w sytuacji epidemii COVID-19 w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu. 

§ 2 

1. W okresie zawieszenia pracy w Akademii w bezpośrednim kontakcie, dopuszcza się 
możliwość realizacji poszczególnych czynności w przewodzie doktorskim w trybie 
zdalnym, tj. synchronicznego kontaktu (wideokonferencji). 

2. Doktorant oraz członkowie komisji i recenzenci powołani do przeprowadzenia czynności 
w przewodzie doktorskim uczestniczą w poszczególnych czynnościach w tym samym 
czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej 
za pomocą platformy Cisco Webex Meetings lub innej wyznaczonej. 

3. Zdalny przebieg poszczególnych czynności w przewodzie doktorskim jest rejestrowany 
i podlega archiwizacji w trybie odpowiednim dla archiwizacji tych czynności.  

4. Postępowanie w trybie opisanym w ust. 2 może odbywać się tylko pod warunkiem, 
że zarówno przystępujący do nich doktoranci, jak i członkowie komisji egzaminacyjnej 
i komisji doktorskiej oraz recenzenci wyrażą zgodę na ten tryb i mają techniczną 
możliwość uczestniczenia w nim. 

5. Posiedzenia w trybie opisanym w ust. 2 komisji powołanych w przewodzie doktorskim 
muszą zapewniać kontrolę ich przebiegu i możliwość tajnego głosowania.  

6. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym jest transmitowana w czasie 
rzeczywistym z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających czynny 
udział (zadawanie pytań, udział w dyskusji) wszystkim potencjalnie zainteresowanym 
problematyką rozprawy doktorskiej. Link do transmisji będzie dostępny na stronie głównej 
uczelni wraz z informacją o obronie. 



 

7. Po zakończeniu posiedzenia komisji egzaminacyjnych lub doktorskich wszyscy ich 
członkowie składają podpisy w formie elektronicznej lub odręcznej na jednym protokole 
w trybie ustalonym na posiedzeniu tych komisji. 

8. Z chwilą ewentualnego wznowienia w Akademii zajęć dydaktycznych w bezpośrednim 
kontakcie studentów z nauczycielami akademickimi, poszczególne etapy przewodów 
doktorskich będą przeprowadzane na zasadach obowiązujących w warunkach rutynowych. 

 
§ 3 

Realizację niniejszej Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Kolegium Naukowego. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do końca roku akademickiego 
2019/2020. 

                                                                   

        Przewodniczący Rady Kolegium Naukowego  
            Akademii Wychowania Fizycznego  

 we Wrocławiu  
 

                   Prof. dr hab. Marek Woźniewski 
 

 


