
Aneks 

do Regulaminu postepowania w przewodach doktorskich w Wydziale Wychowania 

fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

zatwierdzonego 9 kwietnia 2013 roku 

 

 

Promotor pomocniczy 

Promotora pomocniczego powołuje Rada Wydziału na wniosek promotora pracy nie później 

niż trzy miesiące od wszczęcia przewodu doktorskiego. Na wniosek promotora Rada 

Wydziału może odwołać promotora pomocniczego. 

Do wniosku o powołanie promotora pomocniczego należy dołączyć uzasadnienie i 

charakterystykę zainteresowań naukowo-badawczych kandydata do pełnienia funkcji 

promotora pomocniczego wraz z listą publikacji w zakresie tematycznym przygotowywanej 

rozprawy doktorskiej. 

Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocniczą 

w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich 

realizacji i analizy wyników może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub 

pokrewnej dyscypliny naukowej i nieposiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w 

przewodzie doktorskim.  

Promotor pomocniczy może uczestniczyć bez prawa głosu w pracach komisji 

przeprowadzających egzaminy doktorskie i komisji doktorskiej. 

Stosowny dokument stwierdzający fakt bycia promotorem pomocniczym zainteresowany 

może otrzymać po pomyślnym zakończeniu procedury doktorskiej. 

 

 

Drugi promotor i kopromotor 

W przypadku przygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej Rada Wydziału 

może, na wniosek promotora, powołać drugiego promotora, którego uprawnienia są 

identyczne z uprawnieniami promotora. 

W przypadku przewodu doktorskiego, który, na podstawie porozumienia, przeprowadza Rada 

Wydziału wspólnie z zagraniczną jednostką organizacyjną - jeżeli posiada ona uprawnienie 

do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscyplin, w których jest przeprowadzany przewód 

doktorski – Rada Wydziału możne na wniosek promotora powołać kopromotora. 

 

 

 



Promotor – liczba doktorantów  

Ogranicza się maksymalną liczbę kandydatów, nad którymi może sprawować opiekę 

naukową promotor do pięciu osób, a w przypadku promotora pomocniczego do dwóch osób. 

 

Rozprawa na podstawie publikacji 

Jeżeli rozprawa doktorska stanowi spójny tematycznie zbiór rozdziałów w książkach 

wydanych, spójny tematycznie zbiór artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w 

czasopismach naukowych, konieczne jest dołączenie do nich napisanego w języku polskim 

wspólnego wstępu i dyskusji podsumowującej załączony zbiór prac. Prace stanowiące zbiór 

mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. Jeżeli przy otwarciu przewodu 

doktorskiego uwzględniony został wniosek kandydata by rozprawa była przedstawiona w 

języku innym niż polski, wstęp i dyskusja powinny być napisane w tym języku. 



Warszawa, ……………. 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

Zaświadcza się, że Pan/Pani …………………………………………………………… 

pełnił/a funkcję promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pana/i …………………. 

Temat rozprawy : ………………………………………………………………………………,  

W terminie:  

od …………………..... (decyzja Rady Wydziału o powołaniu na promotora pomocniczego)  

do ……………………. (decyzja Rady Wydziału o nadaniu stopnia naukowego doktora). 

 

 

       …………………………………………… 

        Pieczęć i podpis Dziekana 

 


