PRZYGOTOWANIE DO PRZEWODU
DOKTORSKIEGO
PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
AKADEMII WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU
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§1

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz.
595).
2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365).
3. Ustawa z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy- Prawo o szkolnictwie
wyŜszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 572).
4. Ustawa z dnia 11lipca 2014r. o zmianie ustawy- Prawo o szkolnictwie
wyŜszym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 1198).
5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia
26.09.2016r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.
z 2016r. poz. 1586).
6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 8 sierpnia
2011r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych ( Dz. U. Nr 179 z 2011r., poz. 1065).
7. Zarządzenie Nr 68/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia kosztów
przeprowadzania przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego
oraz postępowania o nadanie tytułu profesora.
8. Uchwała nr 28/2014/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 2 października
2014r. w sprawie zasad powoływania promotora pomocniczego
w przewodzie doktorskim.
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§2

Wszczęcie przewodu doktorskiego
1. Na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu przewód doktorski przeprowadza i stopień
doktora nadaje Rada Wydziału Wychowania Fizycznego.
2. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej
lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie ksiąŜki lub co
najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie
naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym
przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) lub
w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.

3. W przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy
Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo
o szkolnictwie wyŜszym (§ 1 ust.2 i ust.3), która nie spełnia warunku
wszczęcia przewodu doktorskiego określonego w ust.2, warunkiem
wszczęcia tego przewodu jest dołączenie do wniosku opinii
potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę
osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez
opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora
habilitowanego lub uprawnienia równowaŜne z uprawnieniami doktora
habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21 a ustawy (§ 1 ust.3 i ust.4).
4. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej
„kandydatem”, składa Dziekanowi Wydziału Wychowania Fizycznego
wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego.
5. Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:
1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,
o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (§ 1 ust. 1) lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (§1 ust. 2 i ust. 3);
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2) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem
obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie
których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny
dodatkowej;
3) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, lub dodatkowo
propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora
lub promotora pomocniczego;
4)wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację
o działalności popularyzującej naukę;
5) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeŜeli kandydat
ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

6. Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant”
ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki załącza do
wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:
1) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta
programu „ Diamentowy Grant”;
2) opinię, o której mowa w ust. 3.
7. Kandydat moŜe
doktorskiego:

załączyć

do

wniosku

o

wszczęcie

przewodu

1) kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowoŜytnego języka
obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowoŜytnego
języka obcego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia (§ 1 ust. 5);
2) wniosek o wyraŜenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej
w innym języku niŜ język polski.

8. Po złoŜeniu dokumentów wyznaczony zostanie termin spotkania kandydata
z powołanym przez Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego zespołem
do wszczęcia przewodu doktorskiego, na którym kandydat przedstawi tezy
rozprawy doktorskiej (w formie prezentacji w Power Point) oraz weźmie
udział w dyskusji (prezentacja tez przed zespołem moŜe się odbyć tylko
wówczas, gdy kandydat wcześniej przedstawił swoje tezy na forum jednej z
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katedr Wydziału Wychowania Fizycznego zainteresowanej podejmowaną
problematyką i uzyskał pozytywną opinię kierownika tejŜe katedry).
9. Pozytywne głosowanie zespołu skutkuje skierowaniem doktoratu na
posiedzenie Rady Wydziału Wychowania Fizycznego w celu wszczęcia
przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy doktorskiej, a gdy
zachodzi potrzeba takŜe drugiego promotora, kopromotora lub promotora
pomocniczego.
§3

Koszty przewodu doktorskiego
1.Koszty przeprowadzenia przewodów doktorskich pracowników Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu pokrywane są z funduszu Akademii.
2.Koszty przewodów doktorskich uczestników stacjonarnych studiów
doktoranckich realizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu pokrywane są z funduszu Akademii.
3. Koszty przewodu doktorskiego dotyczące osób niebędących pracownikami
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu lub uczestnikami
stacjonarnych studiów doktoranckich ponosi jednostka zatrudniająca kandydata
do stopnia naukowego lub sam kandydat na podstawie umowy cywilnoprawnej
zawartej przed wszczęciem przewodu doktorskiego.
4.Umowę, o której mowa w pkt.3 sporządza Dziekanat Wydziału Wychowania
Fizycznego.
5.Wstępną kalkulację kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego
sporządza się według stawek obowiązujących w dniu podpisania umowy, a ich
aktualizacja następuje po przeprowadzeniu czynności zgodnie z przepisami
obowiązującymi na dzień powstawania kosztów (kalkulacja wynikowa).
6. Opłaty wynikające z kalkulacji kosztów uiszczane są w ratach określonych w
umowie.

