Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie
w roku akademickim 2018/2019
Wydział Fizjoterapii
Zgodne z Uchwałą Nr 34/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2017 roku

Wydział Fizjoterapii prowadzi studia doktoranckie w systemie stacjonarnym, przeznaczone
dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich oraz
posługujących się językiem angielskim w stopniu pozwalającym uczestniczyć w zajęciach
prowadzonych w tym języku. Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne Wydziału
Fizjoterapii przeprowadza powołana przez Dziekana Wydziału Fizjoterapii Komisja
Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Kierownik Studiów Doktoranckich.
Tryb postępowania kwalifikacyjnego:
a) wykaz niezbędnych dokumentów składanych przez kandydata:
– podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz) – tj. wydruk po wypełnieniu internetowej
rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny,
– CV,
– dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (wraz z suplementem) - oryginały
wraz z kserokopiami,
– wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, kołach naukowych,
szkoleniach zawodowych, kursach itp.),
– opis tematyki pracy badawczej (np. planowanej pracy doktorskiej), w języku polskim
i angielskim (maksymalnie po 2 strony maszynopisu),
– zgoda samodzielnego pracownika naukowo – dydaktycznego Uczelni (profesor lub doktor
habilitowany) na objęcie kandydata opieką naukową,
– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydatów),
– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
– dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
– aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
doktoranckich na Wydziale Fizjoterapii - zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny
pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania
do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
b) egzamin kwalifikacyjny:
– egzamin z języka obcego nowożytnego (ocena 0-10 pkt),
– rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (ocena 0-30 pkt).
Komisja Rekrutacyjna weryfikuje złożone dokumenty, zapoznaje się z wynikiem egzaminu
z języka obcego oraz przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.
Warunkiem przyjęcia na stacjonarne studia doktoranckie jest odpowiednio wysokie miejsce
na liście rankingowej.
W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 45 pkt
(40 z egzaminu kwalifikacyjnego i 5 pkt za średnią ocen ze studiów wyższych magisterskich).

