
Dokumenty do wszczęcia przewodu doktorskiego 

Wydział Wychowania Fizycznego AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
 

1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego zawierające: 

 propozycję tematu ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie 

których ma być otwarty przewód doktorski 

 propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora 

 propozycję egzaminu z dyscypliny dodatkowej 

 jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o stopień naukowy doktora, to informację o 

przebiegu poprzedniego przewodu doktorskiego, jeśli nie - to informację, że 

dotychczas nie ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora 

2. C.V. 

3. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania ze strony internetowej WWF, zakładka 

Doktoranci, druki do pobrania) 

4. Kserokopia dyplomu magistra (oryginał do wglądu)  

5. Opinia opiekuna naukowego – proponowanego promotora 

6. Wniosek z uzasadnieniem opiekuna naukowego w sprawie powołania promotora 

pomocniczego (jeżeli będzie powoływany)  

7. Koncepcja rozprawy doktorskiej  

8. Spis publikacji, których kandydat jest autorem lub współautorem i ich kserokopie 

9. Oświadczenie Kierownika Katedry, w której odbyło się zebranie naukowe, o akceptacji 

koncepcji rozprawy doktorskiej przez uczestników zebrania naukowego lub protokół z 

zebrania 

10. Kandydat może dołączyć do wniosku: 

 kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego 

(wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego 

stanowi załącznik do rozporządzenia MNiSW z 19 stycznia 2018 r. Dz.U.  

z 2018 r. poz. 261),  

 wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym 

języku niż język polski,  

 inne dokumenty świadczące o jego udziale w pracach badawczych oraz opinie lub 

rekomendacje osób będących samodzielnymi pracownikami naukowymi  

11. Deklarację pokrycia kosztów przewodu doktorskiego. 

(nie dotyczy pracowników Wydziału Wychowania Fizycznego)  

12. Oświadczenie w sprawie pokrycia kosztów przewodu doktorskiego, zgodnie z 

Zarządzeniem Rektora Nr 71/2013/2014 z dnia 29 września 2014 roku.   

Druk oświadczenia do wypełnienia w dziekanacie.  

Dotyczy doktorantów i absolwentów studiów doktoranckich.      

13.  Minimalny dorobek naukowy wymagany do wszczęcia przewodu doktorskiego. 

 Dotychczasowy dorobek publikacyjny kandydata powinien zawierać co najmniej jeden 

artykuł w czasopiśmie umieszczonym w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub punktowany rozdział w monografii.   

 

Podstawa prawna ( zapoznać się): 

- Ustawa  z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule    

w zakresie sztuki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1789) 

- Rozporządzenie MNiSzW z 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz 

w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) 

- Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale WF z 9 kwietnia 2013r.       

Informacje dostępne na stronie internetowej WWF, zakładka Nauka, postępowania awansowe, 

przewody doktorskie. 


