AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
WE WROCŁAWIU

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII
STUDIA DOKTORANCKIE
51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35,
tel. (71) 347 30 79 fax. (71) 347 30 81

Rekrutacja na Studia Doktoranckie Wydziału Fizjoterapii w roku akademickim 2017/2018
Terminy:
Obowiązuje internetowa rejestracja kandydatów, od 01 czerwca do 14 września 2017 (do godz. 12:00)
w portalu rekrutacyjnym, który znajduje się na stronie głównej AWF w zakładce eRekrutacja –
https://omnis.awf.wroc.pl/auth/login
W zakładce wyboru kierunku należy wybrać studia doktoranckie Wydziału Fizjoterapii.
Składnie dokumentów od 01 czerwca do 15 września 2017r. (włącznie). Komplet wymaganych
dokumentów można również przesłać pocztą, kurierem itp. (obwiązuje data wpływu dokumentów, a nie data
nadania przesyłki).
Postępowanie kwalifikacyjne, do którego przystępują kandydaci po pozytywnej weryfikacji dokumentów,
odbędzie się w dniach:
20 września 2017 r. (środa) – egzamin ustny z języka angielskiego – rozmowa o zainteresowaniach
naukowych kandydata przedstawionych w eseju.
22 września 2017 r. (piątek) – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na temat zainteresowań naukowych
przedstawionych w eseju, oceniana będzie dotychczasowa aktywność naukowa kandydata (działalność
w kołach naukowych, publikacje, udział w konferencjach naukowych).
Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie na studia - kwestionariusz osobowy – wydruk z portalu rekrutacyjnego,
– CV + wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, kołach naukowych, szkolenia
zawodowe, kursy itp.),
– dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (wraz z suplementem) – oryginał bądź kopia
poświadczona notarialnie (UWAGA: W przypadku tegorocznych absolwentów, gdy kandydatowi
nie wydano jeszcze dyplomu ukończenia szkoły wyższej, należy złożyć odpowiednie zaświadczenie
wystawione przez Dziekanat, zawierające ocenę na dyplomie oraz średnią ocen z przebiegu studiów),
– zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (skierowanie oraz zaświadczenie do pobrania po
zalogowaniu w eRekrutacja),
– esej - opis tematyki pracy badawczej (np. planowanej pracy doktorskiej) – w języku polskim i angielskim
(maksymalnie po 2 strony maszynopisu) – należy dostarczyć również w formie elektronicznej w
formacie WORD lub PDF (zapis na płycie CD),
– zgoda pracownika Wydziału Fizjoterapii (profesor lub doktor habilitowany) na objęcie kandydata
opieką naukową (wg wzoru - druk do pobrania na stronie),
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 85zł) należy uiszczać na indywidualne konto wygenerowane przez system rekrutacyjny.
Miejsce składania dokumentów, osoba kontaktowa:
mgr Magdalena Zagrobelna
Studia Doktoranckie Wydziału Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
al. I. J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
Budynek P-4, p. 2/36
tel. (71) 347 3079, e-mail: magdalena.zagrobelna@awf.wroc.pl

UWAGA: W sierpniu przerwa w pracy sekretariatu (urlop).

