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UCHWAŁA NR 154/2023 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

z dnia 24 stycznia 2023 r. 

w sprawie trybu i zasad rekrutacji kandydatów  

do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej 

na rok akademicki 2023/2024 

 

Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 85 ze zm.) oraz art. 290 pkt 1) ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) 

Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu stanowi, co 

następuje: 

 

§ 1 

1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, zwana dalej 

Uczelnią, prowadzi rekrutację kandydatów do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o kulturze 

fizycznej.  

 

2. Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu, a jej celem jest wskazanie najlepszych kandydatów 

do kształcenia w Szkole Doktorskiej wg kryteriów wskazanych w niniejszej uchwale. 

 

§ 2 

1. Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która nie jest doktorantem w innej szkole 

doktorskiej oraz nie jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika 

naukowego i jednocześnie: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub 

2) jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub taka, która ukończyła trzeci rok 

jednolitych studiów magisterskich (art. 186 ust. 2. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), a jednocześnie otrzymała 

stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub 

jest laureatem konkursu w ramach programu "Diamentowy grant" lub 

3) realizuje w Uczelni projekt badawczy uzyskany w ramach konkursu i finansowany 

przez Narodowe Centrum Nauki (np. PRELUDIUM BIS, OPUS), Narodową Agencję 

Wymiany Akademickiej (NAWA) lub inną krajową lub międzynarodową instytucję i jest 

wybrana w drodze konkursu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Rektora; 

osoba taka nie podlega procedurom i terminom opisanym w dalszej części niniejszej 

uchwały, lecz jest przyjmowana do Szkoły Doktorskiej poza limitem na podstawie decyzji 

komisji konkursowej, po złożeniu formalnego wniosku; rekrutacja takiej osoby może 

odbyć się w trakcie trwania roku akademickiego 2023/2024, przy czym Dyrektor Szkoły 

Doktorskiej może ustalić indywidualny tok kształcenia w celu uzupełnienia brakujących 

elementów kształcenia. 

. 

2. Do Szkoły Doktorskiej mogą być przyjęte osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej 

„cudzoziemcami", przy czym:  

1) kandydatki/kandydaci posiadający podwójne obywatelstwo (polskie i obce) są traktowani 

jako obywatele polscy i przystępują do rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich; 
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2) na podstawie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów za granicą, do Szkoły 

Doktorskiej może być przyjęta osoba, której dyplom w Polsce uznany jest, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem 

ukończenia studiów jednolitych magisterskich albo studiów drugiego stopnia; w 

przypadku kandydatów, których dyplom nie może być uznany za równoważny 

odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy 

międzynarodowej określającej równoważność – wymagana jest nostryfikacja dyplomu; 

3) dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na 

język polski lub angielski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 

 

3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej jest zgoda pracownika badawczego 

lub badawczo-naukowego na pełnienie funkcji promotora w przypadku przyjęcia 

kandydatki/kandydata, przy czym pracownik ten:  

1) musi być aktualnie pracownikiem Uczelni na pełnym etacie, zaliczanym do tzw. liczby N; 

2) musi posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nadany w Polsce lub 

uznawany w Polsce zgodnie z obowiązującym przepisami; 

3) nie może mieć pod opieką, łącznie z kandydatem, więcej niż 4 doktorantów w Szkole 

Doktorskiej lub poza nią; 

4) musi mieć co najmniej 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego lub do wygaśnięcia 

umowy o pracę w Uczelni; 

5) musi posiadać aktualną pozytywną ocenę okresową w zakresie działalności naukowej i 

dydaktycznej; 

6) musi posiadać znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej lub 

pokrewnych. 

 

Lista potencjalnych promotorów spełniających powyższe warunki jest dostępna na stronie 

internetowej Szkoły Doktorskiej. 

 

§ 3 

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w siedzibie Uczelni, tj. w Poznaniu, przez komisję 

rekrutacyjną powołaną przez Radę Naukową Uczelni. W przypadku cudzoziemców możliwe jest 

prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na 

odległość z jednoczesnym połączeniem audio i wideo. 

 

2. Komisja rekrutacyjna składa się z dyrektora Szkoły Doktorskiej jako przewodniczącego i sześciu 

członków będących profesorami lub doktorami habilitowanymi (z prawem głosu) oraz sekretarza 

(bez prawa głosu). W pracach komisji uczestniczy przedstawiciel samorządu doktorantów jako 

obserwator oraz lektor języka angielskiego w charakterze doradcy. 

 
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) przyjmowanie i weryfikacja składanych dokumentów; 

2) prowadzenie bieżącej obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji; 

3) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych; 

4) formułowanie rekomendacji w sprawach przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. 

 

§ 4 

1. Kandydatki/Kandydaci do Szkoły Doktorskiej są zobowiązani do złożenia w odpowiednim 

terminie wymienionych niżej dokumentów osobiście lub drogą pocztową w sekretariacie Szkoły 
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Doktorskiej, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, nowy budynek dydaktyczny, I piętro, pok. 

120/121). 

 

1) wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (Załącznik nr 1) wraz z kwestionariuszem 

osobowym (Załącznik nr 2) i listą załączonych dokumentów (Załącznik nr 3); 

2) w przypadku obywateli polskich: odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji 

wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. 1) lub dokumentację osiągnięć wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. 

2); 

3) w przypadku cudzoziemców: odpis dyplomu wydanego za granicą oraz jego tłumaczenie 

wykonane przez tłumacza przysięgłego. Dyplom i jego tłumaczenie przysięgłe muszą być 

opatrzone apostille albo zalegalizowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami. W przypadku gdy dyplom zagraniczny nie jest uznawany w Polsce z mocy 

prawa, wymagane jest przedstawienie wymaganego prawem dokumentu 

potwierdzającego jego uznanie za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów 

jednolitych magisterskich albo studiów drugiego stopnia; 

4) dwie fotografie legitymacyjne; 

5) życiorys (informacje o dotychczasowej edukacji, działalności naukowej i zawodowej); 

6) zgodę na pełnienie funkcji promotora, sporządzoną przez pracownika naukowego wraz z 

oświadczeniem o spełnieniu warunków wskazanych w §2 ust. 3 (Załącznik nr 4); 

7) wstępną koncepcję badań w wersji polskiej i angielskiej (obywatele polscy) lub jedynie 

angielskiej (cudzoziemcy), który ma stanowić podstawę dysertacji doktorskiej (Załącznik 

nr 5): 

8) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego do 

Szkoły Doktorskiej (Załącznik nr 6); 

9) w przypadku cudzoziemców: dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia 

zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z 

późn. zm.) na okres kształcenia w Polsce, albo Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego, albo deklaracja (Załącznik nr 7), że przystąpią do ubezpieczenia 

zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po przyjęciu do Szkoły 

Doktorskiej; 

10) w przypadku cudzoziemców: kserokopię wizy albo karty pobytu albo innego dokumentu 

uprawniającego do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (oryginał do wglądu), z 

możliwością wskazaną w §6 ust. 5. 

11) artykuły kandydatki/kandydata w czasopismach naukowych (kserokopie pierwszych stron 

prac z tytułem, listą autorów i danymi bibliograficznymi czasopisma/wydawnictwa) za lata 

kalendarzowe 2021, 2022 i 2023. 

 

2. Wnioski o przyjęcie do szkoły doktorskiej złożone po wyznaczonym terminie pozostawia się bez 

rozpoznania, bez względu na przyczyny niedotrzymania terminu złożenia dokumentacji. Za 

termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się dzień, w którym dokumenty wpłynęły do 

sekretariatu Szkoły Doktorskiej. Po upływie wyznaczonego terminu wygasa także prawo 

uzupełniania dokumentacji, o której mowa w ust. 1. 

 

3. W celu rezygnacji z rekrutacji kandydat może złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej pisemne 

oświadczenie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą 

doręczenia do sekretariatu Szkoły Doktorskiej i nie może zostać cofnięte. Po złożeniu 
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oświadczenia postępowanie rekrutacyjne zostaje umorzone względem kandydata w całości jako 

bezprzedmiotowe. 

 

4. Wszystkie dane osobowe podane przez kandydatów są przetwarzane i przechowywane na 

potrzeby rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i podlegają ochronie. W przypadku 

wpisania kandydata na listę doktorantów dane wykorzystane przy rekrutacji zostaną 

przeniesione do systemów informatycznych Uczelni i będą przetwarzane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami do celów organizacji i zapewnienia prawidłowego przebiegu 

procesu kształcenia. 

 

§ 5 

1. Kandydatki/Kandydatów do Szkoły Doktorskiej obowiązuje znajomość języka angielskiego 

umożliwiająca zrozumiałe dla innych osób przekazanie podstawowych informacji o swoim 

obszarze zainteresowań naukowych oraz dyskusję w ramach dyscypliny nauk o kulturze 

fizycznej. W przypadku obywateli polskich procedura sprawdzenia znajomości języka 

angielskiego uwzględnia: 

1) prezentację ustną , w której kandydatka/kandydat przedstawia swój projekt badawczy w 

obecności komisji rekrutacyjnej i lektora języka angielskiego w czasie ok. 5 min; 

wypowiedź nie może być wspierana prezentacją multimedialną, czytaniem tekstu lub 

innymi zewnętrznymi źródłami informacji; wypowiedź w języku angielskim poprzedza 

prezentację określoną w § 5 ust. 3. pkt. 2) niniejszej uchwały;  

2) zadawanie kandydatce/kandydatowi przez członków komisji rekrutacyjnej i lektora języka 

angielskiego pytań w języku angielskim, związanych z prezentowanym projektem i 

dyscypliną nauk o kulturze fizycznej, na które kandydat odpowiada w języku angielskim; 

3) na podstawie ustnej prezentacji i odpowiedzi na pytania komisja rekrutacyjna, po 

konsultacji z lektorem języka angielskiego, ocenia poziom zaawansowania językowego 

kandydatki/kandydata jako "zadowalający" albo "niezadowalający"; 

4) "niezadowalający", w ocenie komisji rekrutacyjnej, poziom języka angielskiego oznacza 

niedopuszczenie kandydatki/kandydata do dalszych etapów postępowania 

rekrutacyjnego; 

5) nieprzystąpienie do prezentacji w języku angielskim skutkuje niedopuszczeniem 

kandydatki/kandydata do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego. 

 

2. W przypadku cudzoziemców rozmowa kwalifikacyjna, w tym prezentacja projektu badawczego, 

odbywa się w całości w języku angielskim, przy czym zasady i kryteria oceny poziomu 

zaawansowania językowego są takie same jak wskazane w ust. 1 pkt. 1)‒5) dla obywateli 

polskich. 

 

3. W toku rekrutacji kandydat/ka może zdobyć maksymalnie 100 punktów, w tym do 20 pkt. za 

publikacje naukowe z lat kalendarzowych 2021, 2022 i 2023 oraz do 80 pkt za prezentację projektu 

naukowego mieszczącego się w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej. 

 

4. Punktacja za publikacje naukowe przyznawana jest wg następujących zasad: 

5 pkt. - autor lub współautor artykułu w czasopiśmie sklasyfikowanym w pierwszym kwartylu 

(Q1) w bazie Journal Citation Reports Web of Science w jakiejkolwiek dziedzinie w roku 

publikacji albo poprzedzającym; 
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4 pkt. - autor lub współautor artykułu w czasopiśmie sklasyfikowanym w drugim kwartylu (Q2) 

w bazie Journal Citation Reports Web of Science w jakiejkolwiek dziedzinie w roku 

publikacji albo poprzedzającym; 

3 pkt - autor lub współautor artykułu w czasopiśmie sklasyfikowanym w trzecim kwartylu (Q3) 

w bazie Journal Citation Reports Web of Science w jakiejkolwiek dziedzinie w roku 

publikacji albo poprzedzającym; 

2 pkt. - autor lub współautor artykułu w czasopiśmie sklasyfikowanym w czwartym kwartylu 

(Q4) w bazie Journal Citation Reports Web of Science w jakiejkolwiek dziedzinie w roku 

publikacji albo poprzedzającym; 

1 pkt. - autor lub współautor artykułu w czasopiśmie lub wydawnictwie nieklasyfikowanym w 

Journal Citation Reports Web of Science, ale uwzględnionym w najnowszym wykazie 

czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji ogłoszonym przez 

Ministra Edukacji i Nauki.  

Można uzyskać maksymalnie 20 pkt, bez względu na liczbę publikacji. Punktacji nie podlegają: 

komentarze, listy do redakcji, recenzje, sprawozdania, komunikaty, głosy w dyskusji, wspomnienia 

pośmiertne, biografie, streszczenia, postery i tym podobne materiały niemające charakteru artykułu 

naukowego. 

 

5. W zakresie prezentacji projektu naukowego (zgodnego z tym złożonym na piśmie), który 

kandydatka/kandydat zamierza rozwiązać (czas wystąpienia ok. 10 min) ocenie podlegać będą 

następujące aspekty: 

a) zgodność problematyki z dyscypliną nauk o kulturze fizycznej ‒ ocena "tak" lub "nie", 

b) oryginalność planowanego projektu naukowego ‒ do 20 pkt., 

c) wartość poznawcza i praktyczna ‒ do 20 pkt.,  

d) stan zaawansowania/dojrzałość koncepcji badawczej ‒ do 20 pkt., 

e) realność realizacji i zakończenia projektu w okresie trwania kształcenia w szkole 

doktorskiej (w tym koszty badań) ‒ do 20 pkt. 

 
6. Członkowie komisji rekrutacyjnej zadają pytania związane z przedstawionym projektem 

badawczym i zainteresowaniami naukowymi kandydata, dla uzyskania dodatkowych informacji. 

Kandydaci, których założenia planowanego projektu naukowego komisja rekrutacyjna uzna 

za pozostające poza dyscypliną nauk o kulturze fizycznej, nie będą dopuszczeni do dalszych 

etapów postępowania rekrutacyjnego. Robocza definicja badań naukowych w ramach nauk o 

kulturze fizycznej jest podana w Załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 

 
7. Za prezentację mieszczącą się w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej można uzyskać 

maksymalnie 80 pkt. Punkty za prezentację przyznawane są wg następującego schematu: 

każdy z siedmiu członków komisji rekrutacyjnej dokonuje niezależnej, eksperckiej oceny 

aspektów w wskazanych w ust. 3 pkt. 2) b) ‒ e) i sumuje punkty. Następnie odrzucane są 

skrajne sumaryczne oceny dwóch członków komisji - najwyższa i najniższa. Z pozostałych 

pięciu ocen wylicza się, z dokładnością do 0,01 pkt., średnią arytmetyczną, która jest 

równoznaczna z ostateczną punktacją za prezentację projektu naukowego. Kandydaci, którzy 

uzyskają ostateczną punktację za prezentację projektu naukowego niższą niż 53 pkt., zostają 

wykluczeni z dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego. 

 
8. Do kształcenia w Szkole Doktorskiej zostanie zarekomendowanych 6 (sześcioro) kandydatów, 

którzy: 

1) uzyskają zgodę, o której mowa w §2 ust. 2, 

2) zaprezentują "zadowalający", w ocenie komisji rekrutacyjnej, poziom języka angielskiego, 
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3) zaprezentują projekt naukowy mieszczący się w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej, 

4) uzyskają co najmniej 53 pkt. za prezentację projektu naukowego oraz uzyskają najwyższą 

liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, 

5) uzyskają pozytywną rekomendację komisji rekrutacyjnej, 

6) uzyskają akceptację Rektora przy uwzględnieniu możliwości finansowych, organizacyjnych 

i infrastrukturalnych uczelni zapewniających prawidłowe kształcenie i realizację projektów 

naukowych przez doktorantów. 

Komisja może rekomendować więcej niż 6 osób, jeśli uzna, że osoby sklasyfikowane na miejscach 

dalszych niż szóste i jednocześnie spełniające warunki zawarte w punktach 1)‒4) zaprezentowały 

projekty naukowe na odpowiednio wysokim poziomie. 

 

§ 6 

1. Z przebiegu postępowania komisja rekrutacyjna sporządza protokół, który zawiera wykaz 

punktów uzyskanych przez kandydatki/kandydatów oraz wskazuje mocne i słabe strony 

aktywności i dorobku naukowego kandydatów, stwierdzone w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego. 

 
2. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja przedkłada Rektorowi protokół z 

przebiegu postępowania wraz z listą kandydatek/kandydatów rekomendowanych do kształcenia 

w Szkole Doktorskiej. Rektor dokonuje ostatecznej akceptacji. 

 
3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i ogłaszane w postaci list wywieszonych 

w sekretariacie Szkoły Doktorskiej oraz w formie elektronicznej na stronie Uczelni. 

 
4. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej obywatela polskiego następuje w drodze wpisu na listę 

doktorantów. 

 

5. Przyjęcie do szkoły doktorskiej cudzoziemca następuje w drodze decyzji administracyjnej 

Rektora, na podstawie której Dyrektor Szkoły Doktorskiej dokonuje wpisu na listę doktorantów. 

Cudzoziemcy zakwalifikowani do przyjęcia, którzy są zobowiązani do ubiegania się o wizę, 

kartę pobytu, albo inny dokumentu uprawniający do pobytu na terenie RP, mogą warunkowo 

zostać wpisani na listę doktorantów, bez uprawnień do otrzymywania stypendium do momentu 

przedstawienia stosownego dokumentu. 

 

6. Osoba zakwalifikowana do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest zobowiązana do złożenia 

oświadczenia, że nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej. 

 

 7. Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z 

chwilą złożenia ślubowania. 

 
8. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wraz z uzasadnieniem następuje w drodze decyzji 

administracyjnej, przy czym: 

1) decyzja odmowna jest doręczana kandydatce/kandydatowi na adres wskazany w 

ankiecie osobowej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dopuszcza się 

osobisty odbiór decyzji w Biurze Szkoły Doktorskiej. W przypadku cudzoziemców 

dopuszcza się przesłanie decyzji drogą elektroniczną; 

2) od decyzji odmownej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, skierowany 

do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą wniosku może być 

jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 
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(podstawa prawna: art. 200 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, Dz. U. poz. 1668). 

 

§ 7 

1. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego: 

1) przyjmowanie dokumentów - od 1 lipca do 8 września 2023 r. w godzinach od 9:00 do 

14:00; 

2) rozmowy kwalifikacyjne: od 11 do 15 września 2023 r. (o dokładnej dacie i godzinie 

kandydatki/kandydaci zostaną poinformowani odrębnymi pismami);  

3) ogłoszenie listy przyjętych kandydatów: do 25 września 2023 r.; 

4) rozpoczęcie kształcenia: od 1 października 2023 r. 

W przypadku osób kandydujących zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 3) rekrutacja może odbywać się w 

innych terminach niż wskazane powyżej. W przypadku cudzoziemców rozmowy kwalifikacyjne 

mogą odbywać się w terminach wcześniejszych niż wskazane powyżej. 

 
2. Kandydatki/Kandydaci z orzeczoną i udokumentowaną niepełnosprawnością podlegają tej 

samej procedurze rekrutacyjnej co pozostali kandydaci. Osoby z orzeczoną 

niepełnosprawnością, które życzą sobie związanych z tym udogodnień podczas rekrutacji, 

proszone są o dołączenie stosownej informacji do składanej dokumentacji. 

 
3. Za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego pobierana jest opłata (art. 79 i 81 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r., poz. 1668). Do 

rekrutacji zostaną dopuszczone tylko te osoby, które wniosą opłatę rekrutacyjną. 

 

§ 8 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

PRZEWODNICZACY SENATU 

                    REKTOR  

 
prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


