Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2021 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

§1
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na rok akademicki
2021/2022.

2.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego, którego
celem jest wskazanie najlepszych kandydatów do kształcenia w Szkole Doktorskiej.
W postępowaniu kwalifikacyjnym sprawdzane są predyspozycje kandydatów w drodze oceny
ich dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć naukowych, wartości proponowanego projektu
badawczego oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

3.

Terminy rejestracji kandydatów i szczegółowy harmonogram postępowania kwalifikacyjnego
do Szkoły Doktorskiej, w tym limit przyjęć oraz terminy składania dokumentów, określa
odrębnym zarządzeniem Rektor.
§2

1.

Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra,
magistra inżyniera lub równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668 ze zm.).

2.

O spełnieniu warunku posiadania osiągnięć naukowych o najwyższej jakości uprawniających
do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w przypadku kandydata będącego absolwentem studiów
pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich,
decyduje dyrektor Szkoły Doktorskiej na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata.

3.

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która nie posiada doktoratu,
wszczętego przewodu doktorskiego oraz wszczętego postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora.

4.

Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Wyniki
konkursu są jawne.
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5.

Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta
z chwilą złożenia ślubowania.

6.

Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

7.

Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
§3

W uzasadnionych przypadkach Rektor może, na wniosek dyrektora Szkoły Doktorskiej, zwiększyć
limit przyjęć, a także wydać zarządzenie o dodatkowej rekrutacji w trakcie roku akademickiego.
§4
1.

Rekrutację do Szkoły Doktorskiej prowadzi dyrektor Szkoły Doktorskiej.

2.

Rektor, na wniosek dyrektora Szkoły Doktorskiej, powołuje komisję rekrutacyjną do
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

3.

Rektor wyznacza członków komisji rekrutacyjnej w liczbie wskazanej przez dyrektora Szkoły
Doktorskiej.

4.

Rektor podaje do publicznej wiadomości skład komisji rekrutacyjnej przed rozpoczęciem
postępowania rekrutacyjnego.

5.

Komisja rekrutacyjna liczy do 6 osób.

6.

Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest dyrektor Szkoły Doktorskiej.

7.

Członkiem komisji rekrutacyjnej może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla którego Akademia jest
podstawowym miejscem pracy, a także posiadający doświadczenie w opiece nad doktorantami.

8.

Członkowie komisji rekrutacyjnej powinni reprezentować, w miarę możliwości, różne obszary
zainteresowań badawczych.

9.

Członek komisji rekrutacyjnej podlega z mocy prawa wyłączeniu od oceny kandydata, jeżeli
zachodzą obiektywne okoliczności mogące rodzić uzasadnione obawy, co do zachowania
bezstronności i obiektywności przy ocenianiu. Wyłączenie członka komisji rekrutacyjnej
stwierdza przewodniczący, a w przypadku przewodniczącego – Rektor.

10. Członkom komisji rekrutacyjnej nie przysługuje wynagrodzenie.
§5
1.

Kandydat do Szkoły Doktorskiej składa podanie, dołączając do niego wymagane dokumenty:
1) życiorys, uwzględniający szczegółowy przebieg rozwoju naukowego (w tym dotychczasowe
kształcenie

na

studiach

doktoranckich

lub

w

szkole

doktorskiej,

wszczęte

i zamknięte przewody doktorskie, wszczęte postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora),
2) odpis dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra,
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3) projekt badawczy dotyczący przyszłej rozprawy doktorskiej (do 5-ciu tysięcy znaków ze
spacjami nie wliczając bibliografii),
4) wykaz publikacji naukowych; w przypadku prac przyjętych do druku należy dostarczyć
zaświadczenie wydawnictwa,
5) wykaz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych (autor/autorzy, tytuł
wystąpienia, dane konferencji),
6) wykaz innych osiągnięć naukowych, zawodowych i organizacyjnych – w szczególności
ważnych dla rozwoju nauk o kulturze fizycznej – takich jak certyfikaty, nagrody
i wyróżnienia, ukończone dodatkowe studia wyższe, studia podyplomowe, kursy i szkolenia,
osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji nauki, udział w kołach naukowych, posiadanie
dodatkowych uprawnień związanych z rozwojem naukowym i zawodowym, staże naukowe
i dydaktyczne, udział w projektach badawczych, itp.,
7) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wysokość opłaty reguluje zarządzenie Rektora,
8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego,
9) oświadczenie o braku przeszkód do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
2.

Do dokumentów wymienionych w ust. 1 należy dołączyć, jeśli jest to możliwe:
1) oświadczenie proponowanego promotora o podjęciu się opieki naukowej w przypadku
wpisania kandydata na listę doktorantów,
2) dokument poświadczający znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości
językowej

co

najmniej

B2

(certyfikat

lub

dyplom

ukończenia

studiów

filologicznych/językowych lub dyplom ukończenia studiów na uczelni zagranicznej lub
świadectwo matury międzynarodowej).
3.

W postępowaniu rekrutacyjnym oceniane są:
1) projekt badawczy (0–30 pkt):
a) zgodność proponowanej problematyki badawczej z dyscypliną nauk o kulturze
fizycznej i wpływu realizacji projektu badawczego na jej rozwój: 0–10 pkt,
b) analiza problemu w oparciu o obecny stan wiedzy w obszarze badań: 0–10 pkt,
c) założenia metodologiczne, w tym w szczególności sformułowanie celu badań, dobór
procedury (grupa badana i metody badań), możliwość realizacji projektu: 0–10 pkt;
2) rozmowa kwalifikacyjna (0–30 pkt):
a) umiejętność argumentowania tez przyszłej pracy doktorskiej: 0–10 pkt
b) znajomość metodologii badań naukowych, w szczególności w proponowanym projekcie
badawczym: 0–10 pkt,
c) kompozycja wypowiedzi i komunikatywność: 0–10 pkt;

Strona 3 z 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2021 r.

3) dorobek naukowy (0–30 pkt):
a) publikacje naukowe: 0–20 pkt;,
b) czynny udział w konferencjach naukowych lub seminariach naukowych: 0–5 pkt;
c) udział w projektach naukowych: 0–5 pkt;
4) inne osiągnięcia naukowe, zawodowe i organizacyjne: 0–10 pkt.
4.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej ustala listę rankingową kandydatów, a następnie (zgodnie
z limitem miejsc) listę osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej na dany rok akademicki, oraz
przekazuje ją Rektorowi.

5.

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wynosi 60.
§6

1.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej, a w przypadku jej powołania – komisja rekrutacyjna,
dokumentuje przebieg rekrutacji, sporządzając:
1) protokół z przebiegu postępowania rekrutacyjnego w sprawie każdego kandydata, w tym
szczegółowy wykaz uzyskanych punktów,
2) listę alfabetyczną i rankingową wszystkich kandydatów uczestniczących w rekrutacji,
w tym przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Doktorskiej.

2.

Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podpisuje dyrektor Szkoły Doktorskiej, a w przypadku
powołania komisji rekrutacyjnej – przewodniczący i członkowie komisji.

3.

Listę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podpisuje dyrektor Szkoły Doktorskiej.
§7

1.

Kandydat ma prawo wglądu do akt postępowania rekrutacyjnego w swojej sprawie,
w obecności dyrektora Szkoły Doktorskiej lub członka komisji rekrutacyjnej, w ciągu tygodnia
od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.

2.

Szczegółowe terminy oraz miejsce uzyskania wglądu do akt określa dyrektor Szkoły
Doktorskiej i podaje do wiadomości na stronie internetowej AWFiS.
§8

1.

Od decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej przysługuje wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy składany do Rektora, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

2.

Decyzję Rektora, wydaną w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej przyjęcia
kandydata do Szkoły Doktorskiej, doręcza się kandydatowi listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.
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