UCHWAŁA NR AR001- 1 -IV/2016
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, formy tych studiów
oraz liczby miejsc na studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017.
Działając na podstawie § 49 ust. 1 pkt 10 lit. i oraz lit. k Statutu oraz w związku z art. 196
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.), po
uwzględnieniu wniosku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, uchwala się, co następuje.
§ 1.
1. Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach przyjmuje kandydatów na I rok stacjonarnych studiów trzeciego
stopnia (doktoranckich) w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim
2016/2017 w ramach limitu 36 miejsc.
2. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
3. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada
kwalifikacje drugiego stopnia w zakresie, nauk o kulturze fizycznej, oraz nauk pokrewnych
lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.
4. Do studiowania na studiach doktoranckich na Wydziale Wychowania Fizycznego może być
dopuszczona osoba, której postawa etyczna i moralna pozwoli na postepowanie zgodnie z
treścią ślubowania, o czym mowa w art. 197 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
czyli osoba, która nie została ukarana prawomocną karą wydalenia z uczelni.
5. Do studiowania na stacjonarnych studiach doktoranckich na Wydziale Wychowania
Fizycznego może być dopuszczona osoba, która będzie w stanie realizować program tych
studiów, prowadzić rzetelne badania naukowe oraz odbywać praktyki w formie
prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w AWF
Katowice, czyli wywiązywać się z obowiązków, o których mowa w art. 197 ust. 1-3 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i w tym zakresie być do dyspozycji AWF Katowice, czyli
osoba która nie posiada statusu doktoranta stacjonarnych studiów doktoranckich, czyli nie
jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich w jakiejkolwiek innej uczelni lub
jednostce organizacyjnej uczelni lub jednostce naukowej. Jeżeli kandydat daje rękojmię
należytego realizowania programu studiów, prowadzenia rzetelnie badań naukowych oraz
odbywania praktyki w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich
prowadzeniu w AWF Katowice, komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o dopuszczeniu
do studiowania na stacjonarnych studiach doktoranckich na Wydziale Wychowania
Fizycznego kandydata, który jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich na
innej uczelni lub jednostce organizacyjnej uczelni lub jednostce naukowe.
6. Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji ustalone zostaną przez dziekana
zarządzeniem, z zastrzeżeniem, że postępowanie rekrutacyjne zakończy się przed dniem 25
września 2016 r.
7. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzi powołana przez dziekana komisja
rekrutacyjna w składzie: przewodniczący, sekretarz i trzech członków. W skład komisji
wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego.
8. Kandydat na studia doktoranckie, legitymujący się aktualnym orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, może wystąpić do kierownika studiów doktoranckich o ustalenie
indywidualnego sposobu uczestnictwa w postepowaniu rekrutacyjnym.
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9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
10. Decyzję dotyczącą przyjęcia na studia doktoranckie podpisują wszystkie osoby wchodzące
w skład komisji rekrutacyjnej. W decyzji oraz protokole wyszczególnia się sumę punktów
z podziałem na punkty przyznane za:
1) prezentację tematu i wstępnych założeń pracy doktorskiej;
2) pracę naukową;
3) pracę dydaktyczną;
4) ocenę na dyplomie;
5) znajomość języków obcych;
6) uprawnienia i osiągnięcia sportowe.
11. O przyjęciu decyduje miejsce w rankingu uzyskanych punktów w ramach limitu przyjęć.
W przypadku takiej samej liczby punktów na granicy limitu przyjęć przyjmuje się
w pierwszej kolejności:
1) beneficjentów programu „Diamentowy Grant”;
2) osoby posiadające dyplom ukończenia studiów na ocenę celującą lub bardzo dobrą
z listem gratulacyjnym, wyróżnieniem, dyplomem uznania, etc.;
3) osoby posiadające publikacje w czasopismach z Impact Factor (IF);
4) osoby posiadające certyfikat znajomości nowożytnego języka obcego, o którym mowa
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30
października 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1842 ze zm.) lub rozporządzeń uchylających.
12. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora, w terminie czternastu dni od
daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia
warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, określonych niniejszą uchwałą.
Decyzja rektora jest ostateczna.
§ 2.
1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu, czyli do postępowania kwalifikacyjnego
na studia doktoranckie, jest złożenie, w terminie określonym przez dziekana, o którym
mowa w § 1 ust. 5, kompletu dokumentów:
1) podania o przyjęcie na studia doktoranckie, według wzoru zawartego w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały;
2) poświadczonej przez Akademię kserokopii dyplomu ukończenia studiów drugiego
stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, a w przypadku
beneficjentów programu „Diamentowy Grant” kserokopii dyplomu ukończenia studiów
pierwszego stopnia lub zaświadczenia o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów
magisterskich oraz kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego
Grantu”;
3) kwestionariusza osobowego, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały, zawierającego imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL,
adres zamieszkania oraz adres do korespondencji;
4) poświadczonej przez Akademię kserokopii dowodu osobistego lub paszportu,
w przypadku osób nieposiadających dowodu osobistego;
5) aktualnej fotografii o wymiarach 35x45mm;
6) wstępnych założeń pracy doktorskiej do 5 stron; uwzględniającej:
a) temat ogólny wraz z proponowanymi wstępnymi pytaniami badawczymi;
b) wprowadzenie napisane syntetycznie – podkreślające potrzebę prowadzenia
określonych badan naukowych, motywację własną;
c) stan dotychczasowej wiedzy;
d) zarys najważniejszych koncepcji teoretycznych, na których będą oparte badania;
e) wykaz najistotniejszych dla proponowanej problematyki pozycji bibliograficznych;
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7) pisemnej zgody opiekuna naukowego, posiadającego co najmniej stopień naukowy
doktora habilitowanego z zakresu nauk o kulturze fizycznej lub z nauk pokrewnych,
według wzoru zawartego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
8) pisemnej zgody kierownika katedry, w której kandydat zamierza realizować pracę
naukową i dydaktyczną podczas studiów doktoranckich, według wzoru zawartego
w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
9) oświadczenia kandydata, iż nie został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni,
według wzoru zawartego w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
10) oświadczenia kandydata, dotyczącego nieposiadania lub posiadania statusu doktoranta
stacjonarnych studiów doktoranckich, według wzoru zawartego w załączniku Nr 6 lub
Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Kandydat w celu uzyskania punktów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2-6 składa
dodatkowo:
1) wykaz publikacji z zakresu nauk o kulturze fizycznej z ostatnich 3 lat wraz z nadbitkami
kserograficznymi, tylko opublikowanych; przyjętych do druku nie uwzględnia i nie
przyjmuje się;
2) dokumenty poświadczające czynny udział w konferencjach naukowych z ostatnich 3 lat
wraz z nadbitkami kserograficznymi referatów;
3) pisemną opinię opiekuna studenckiego koła naukowego, poświadczającą aktywny
udział w kole;
4) pisemne poświadczenie kierownika katedry, w której kandydat zamierza realizować
pracę naukową i dydaktyczną podczas studiów doktoranckich, o spełnieniu wymogów,
o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, będących podstawą do przyznania punktów za pracę
dydaktyczną, z zakresu dydaktyki szkoły wyższej;
5) potwierdzoną przez Akademię kserokopię listu gratulacyjnego, wyróżnienia, dyplomu
uznania, etc.;
6) zaświadczenia lub potwierdzone przez Akademię kserokopie świadectw lub
certyfikatów, potwierdzających znajomość języków obcych;
7) potwierdzone przez Akademię kserokopie dokumentów dotyczących uprawnień
instruktora lub trenera;
8) zaświadczenia o reprezentowaniu Polski w dyscyplinach olimpijskich, wystawione
przez właściwy polski związek sportowy.
§ 3.
1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje weryfikację złożonej dokumentacji, rozmowę
kwalifikacyjną, w tym prezentację tematu i wstępnych założeń pracy doktorskiej
z przyznaniem punktów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz przyznanie punktów, o których
mowa w ust. 2 pkt 2-6.
2. Zasady punktacji przy postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie:
1) od 1 do 10 punktów za prezentację tematu i wstępnych założeń pracy doktorskiej;
2) praca naukowa z ostatnich 3 lat z dziedziny nauk o kulturze fizycznej:
a) 1 punkt za każdą publikację w czasopiśmie nierecenzowanym, tylko pierwszy autor;
b) 10 punktów za każdą publikację w czasopiśmie z wykazu czasopism, o którym mowa
w § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów
i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowych (tekst. jedn. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1126, ze zm.) w części B i C wykazu;
c) 20 punktów za każdą publikację w czasopiśmie posiadającym współczynnik wpływu
Impact Factor (IF) z wykazu czasopism, o którym mowa w § 14 rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
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kategorii naukowej jednostkom naukowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1126,
ze zm.) w części A wykazu;
d) 1 punkt za każdy czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu krajowym; jedna
konferencja 1 punkt niezależnie od liczby referatów;
e) 2 punkty za każdy czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu
międzynarodowym; jedna konferencja 2 punkty niezależnie od liczby referatów;
f) 5 punktów za aktywny udział w studenckim kole naukowym potwierdzony przez
opiekuna koła naukowego;
3) praca dydaktyczna (dydaktyka szkoły wyższej) z ostatnich 2 lat, potwierdzona przez
kierownika katedry AWF Katowice:
a) 5 punktów za uczestnictwo w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Akademii;
b) 5 punktów za przygotowanie konspektu autorskich zajęć dydaktycznych;
c) 10 punktów za stworzenie autorskiego programu przedmiotu;
4) ocena na dyplomie ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych magisterskich lub
równorzędnych oraz dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”:
a) 2 punkty za ocenę dobrą;
b) 4 punkty za ocenę dobrą plus;
c) 6 punktów za ocenę bardzo dobrą;
d) 8 punktów za ocenę celującą lub bardzo dobrą z listem gratulacyjnym, wyróżnieniem,
dyplomem uznania etc.;
e) 20 punktów dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”.
5) znajomość języków obcych, z zastrzeżeniem że nie przyznaje się punktów z różnych
tytułów za ten sam język:
a) 5 punktów za znajomość języka obcego (za każdy język), potwierdzoną
zaświadczeniem, kserokopią świadectwa dojrzałości, etc.;
b) 20 punktów za znajomość nowożytnego języka obcego (za każdy język),
potwierdzoną jednym z certyfikatów, o których mowa w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października
2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1842 ze zm.) lub rozporządzeń uchylających;
6) uprawnienia i osiągnięcia sportowe:
a) 1 punkt za każde uprawnienie instruktorskie;
b) 5 punktów za każde uprawnienie trenerskie;
c) 10 punktów za reprezentowanie Polski w dyscyplinach olimpijskich.
§ 4.
1. Komisja rekrutacyjna odmawia wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na studia
doktoranckie w przypadku złożenia wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie przez
osobę, której dotyczy co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) nie posiada kwalifikacji drugiego stopnia i nie jest beneficjentem programu
„Diamentowy Grant”;
2) została ukarana prawomocną karą wydalenia z uczelni;
3) nie złożyła w terminie kompletu dokumentów.
2. W związku z odmową wszczęcia postępowania komisja rekrutacyjna wydaje postanowienie
o odmowie wszczęcia postępowania, które podpisują wszystkie osoby, wchodzące w skład
komisji rekrutacyjnej.
3. Od postanowienia komisji rekrutacyjnej o odmowie wszczęcia postępowania służy
zażalenie do rektora, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.
§ 5.
Warunki przyjmowania na studia doktoranckie osób niebędących obywatelami polskim
regulują odrębne przepisy.
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§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie: 19 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.
Uprawnionych do głosowania – 25 osób. Obecnych 19 osób. Głosowało 19 osób.
Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu
jawnym, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia
doktoranckie, formy tych studiów oraz liczby miejsc na studiach doktoranckich w roku
akademickim 2016/2017.

Rektor
prof. dr hab. Adam Zając
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr AR001- 1 - IV/2016 Senatu
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

Katowice, dnia ………………………………….
..................................................................
(Imię i nazwisko)

..................................................................
(NR PESEL)

Kierownik Studiów Doktoranckich
Wydziału Wychowania Fizycznego
Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Proszę o przyjęcie mnie na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim
2016/2017, ponieważ chcę uzyskać stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej.
W ……………………….…… roku ukończyłem/ ukończyłam studia wyższe na kierunku
…………………...........................................................................................................................
(nazwa ukończonego kierunku studiów magisterskich lub odpowiednich)

.......................................................................................................................................................
(nazwa ukończonej uczelni wyższej)

uzyskując tytuł zawodowy ...........................................................................................................

…...........................................................
(podpis kandydata)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr AR001- 1 -IV/2016 Senatu
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
1. Imię (imiona) i nazwisko ……………………………………………………………………………….………...
nazwisko rodowe …………………………………………………………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia

3. Obywatelstwo

4. Numer ewidencyjny (PESEL)

5. Dane teleadresowe
Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres zameldowania
………………………..………………………..………………………..………………………..………………………….…..
………………………..………………………..………………………..………………………..………………………….…..

Adres do korespondencji
………………………..………………………..………………………..………………………..………………………….…..
………………………..………………………..………………………..………………………..………………………….…..

6. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku: (imię i nazwisko, adres, telefon)
………………………..………………………..………………………..………………………..………………………….…..
………………………..………………………..………………………..………………………..………………………….…..

7. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1, 2, 4, 5 są zgodne z dowodem osobistym:
seria ……………nr ……………………….wydanym przez …………………………………………………..……
………………………………………………….w………………………………………………………………...…
albo innym dowodem tożsamości ………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………..
miejscowość i data

…………………………………………………
podpis osoby składającej kwestionariusz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr AR001- 1 -IV/2016 Senatu
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wydział Wychowania Fizycznego

Oświadczenie opiekuna naukowego
A. Dane osobowe opiekuna naukowego.
Tytuł i/lub stopień naukowy, imię i nazwisko opiekuna naukowego:
…………………………………...………………………………………………………………
Nazwa Katedry (Instytutu):
…………………………………………………………………………………………………
B. Oświadczenie.
Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji opiekuna naukowego Pani/Pana
…………………………………………………………………………………………………
kandydata na studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej.
C. Proponowany roboczy tytuł rozprawy doktorskiej.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………
(miejsce, data i podpis opiekuna naukowego)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr AR001- 1 -IV/2016 Senatu
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wydział Wychowania Fizycznego

Oświadczenie kierownika katedry
Wyrażam zgodę na realizację badań związanych ze studiami doktoranckimi Pani/Pana
…………………………………………………………………………………………………
w katedrze …………………………………………………………………………………......
pod opieka naukową ……………………………………………………………………....…..
Oświadczam, że doktorant będzie miał zapewnione odpowiednie warunki do realizacji
badań niezbędnych do przygotowania rozprawy doktorskiej oraz odpowiedni wymiar obciążeń
dydaktycznych.

….………………………………………………………
(miejsce, data i podpis kierownika katedry

AR001- 1 -IV/2016 Załącznik Nr 5
do uchwały Nr AR001- 1 -IV/2016 Senatu
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

Katowice, dnia ………………………………….
..................................................................
(Imię i nazwisko)

..................................................................
(NR PESEL)

OŚWIADCZENIE
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych oraz złożenie
fałszywego oświadczenia, oświadczam, że nie ukarano mnie prawomocną karą wydalenia
z uczelni.

………....................................................
(podpis kandydata)

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr AR001- 1 -IV/2016 Senatu
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2016 roku

Katowice, dnia ………………………………….
..................................................................
(Imię i nazwisko)

..................................................................
(NR PESEL)

OŚWIADCZENIE
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych oraz złożenie
fałszywego oświadczenia, oświadczam, że nie posiadam statusu doktoranta stacjonarnych
studiów doktoranckich w żadnej innej uczelni, jednostce organizacyjnej uczelni lub jednostce
naukowej.

………....................................................
(podpis kandydata)

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr AR001- 1 -IV/2016 Senatu
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2016 roku

Katowice, dnia ………………………………….
..................................................................
(Imię i nazwisko)

..................................................................
(NR PESEL)

OŚWIADCZENIE
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych oraz złożenie
fałszywego oświadczenia, oświadczam, że posiadam status doktoranta stacjonarnych studiów
doktoranckich w niżej wymienionej w innej uczelni, jednostce organizacyjnej uczelni lub
jednostce naukowej:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
W załączeniu przedkładam dodatkowe wyjaśnienia, które będą podstawą dla komisji
rekrutacyjnej do stwierdzenia czy daję rękojmię należytego realizowania programu studiów,
prowadzenia rzetelnie badań naukowych oraz odbywania praktyki w formie prowadzenia zajęć
dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w AWF Katowice.

………....................................................
(podpis kandydata)

