
Załącznik do uchwały Nr 33/2017/2018 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 17 kwietnia 2018 roku 
 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA TRZECIEGO STOPNIA 

W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  

W WARSZAWIE, REALIZOWANE W WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

ORAZ W WYDZIALE REHABILITACJI, 

NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 
 

O przyjęcie na studia trzeciego stopnia mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra 

(lub równorzędny) lub są beneficjentami programu "Diamentowy Grant", o którym mowa 

w art. 187a ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, dokonały rejestracji internetowej 

na stronie Uczelni, złożyły wymagane dokumenty, dokonały opłaty rekrutacyjnej na 

indywidualne konto rekrutacyjne wskazane przez System Elektronicznej Rekrutacji („SER”). 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

1. rozmowę kwalifikacyjną, 

2. egzamin z języka angielskiego (test) na poziomie B1, 

3. analizę przedstawionych przez kandydata dokumentów i opinii, 

4. ocenę osiągnięć akademickich i naukowych kandydata. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 7 maja 2018 r. – 17 września 2018 r. 

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego: 

od 7 maja 2018 
Rejestracja w Systemie Elektronicznej Rekrutacji "SER" i przyjmowanie 

dokumentów. 

29 czerwca 2018 Ostatni dzień rejestracji w "SER".  

27 lipca 2018 

Przyjmowanie dokumentów na studia doktoranckie. Opinia 

odpowiedniego kierownika katedry przedstawiana jest w terminie 

późniejszym. 

11 września 2018 

Rozmowa kwalifikacyjna i egzamin z języka angielskiego. O dokładnym 

terminie rozmowy i egzaminu kandydaci zostaną poinformowani pocztą 

elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem. 

17 września 2018 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. 

 

Wskazany wyżej terminarz postępowania rekrutacyjnego, jak i termin zakończenia rekrutacji 

może zostać, w drodze decyzji przewodniczącego właściwej komisji rekrutacyjnej,  

zmieniony. Zamiany, o których wyżej mowa, wymagają zgody Rektora lub upoważnionego 

przez Rektora prorektora właściwego ds. nadzoru nad studiami doktoranckimi. 

O ewentualnych zmianach w terminarzu postępowania rekrutacyjnego, jak i o zmianie 

terminu zakończenia rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną 

z odpowiednim wyprzedzeniem.  

 

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/Elektroniczna-Rekrutacja


Punkty za poszczególne składowe postępowania rekrutacyjnego przyznawane są następująco: 

 Punktacja  Składowa postępowania rekrutacyjnego 

0-10 pkt. Rozmowa kwalifikacyjna. 

mnożona × 4 Osiągnięcia akademickie - średnia ocen ze studiów (do obrony) 

 0-10 pkt.  

Osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o kulturze fizycznej z 

bieżącego roku i dwóch poprzednich lat (2016-2018) - oceniane 

przez  komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentów (kserokopie 

artykułów naukowych, certyfikaty z udziału w konferencjach, 

zaświadczenie o udziale w realizacji projektu statusowego lub  

grantu NCN, NCBiR lub MNiSW itp.). 

0-10 pkt. Koncepcja projektowanej pracy doktorskiej. 

0-5 pkt. Egzamin z języka angielskiego. 

0-25 pkt. 

Opinia kierownika katedry Wydziału Wychowania Fizycznego 

AWF Warszawa lub Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa o 

kandydacie. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Podanie o przyjęcie na studia kierowane do Rektora AWF Warszawa. 

2. Deklaracja samodzielnego pracownika naukowego o gotowości podjęcia opieki 

naukowej nad kandydatem (załącznik nr 1) 

3. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2). 

4. Koncepcja projektowanej pracy doktorskiej (wersja papierowa i elektroniczna) 

sporządzona wg wzoru  określonego w załączniku nr 3, podpisana przez kandydata. 

5. Deklaracja kierownika katedry o możliwości realizacji w tej katedrze praktyk 

zawodowych w wymiarze 90 godzin rocznie (wskazanie możliwych do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych) i badań naukowych (wskazanie projektów badawczych, 

w realizacji których doktorant będzie mógł potencjalnie uczestniczyć). 

6. Dowód osobisty lub paszport (kserokopia, oryginał do wglądu). 

7. Oryginał lub odpis dyplomu magistra lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra 

(w przypadku obrony pracy magisterskiej po terminie złożenia dokumentów, dyplom 

magistra lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra należy dostarczyć najpóźniej 

do dnia 03.09.2018 r.) albo dowód poświadczający bycie beneficjentem programu 

"Diamentowy Grant". 

8. Zaświadczenie ze średnią ocen do obrony (dotyczy tylko studiów magisterskich). 

9. Dwie fotografie o wymiarach 45 x 65 mm (jak do dyplomu). 

10. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości określonej w odrębnym 

zarządzeniu Rektora AWF Warszawa. 

Dodatkowe dokumenty charakteryzujące kandydata: 

1. Opinia dotychczasowego opiekuna naukowego/promotora. 

2. Życiorys naukowy z wykazem prac opublikowanych lub oddanych do druku wraz 

z kopiami prac. 

3. Certyfikaty uczestnictwa w konferencjach naukowych wraz z kopią doniesień. 

4. Zaświadczenie o udziale w realizacji badań naukowych. 

http://www.awf.edu.pl/wwf/doktoranci/druki-do-pobrania/Zalacznik-nr-1.pdf
http://www.awf.edu.pl/wwf/doktoranci/druki-do-pobrania/Zalacznik-nr-1.pdf
http://www.awf.edu.pl/wwf/doktoranci/druki-do-pobrania/Zalacznik-nr-3.pdf


Kandydaci proszeni są o składanie wszystkich dokumentów w białej wiązanej teczce 

odpowiednio w Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego lub w Dziekanacie Wydziału 

Rehabilitacji (w zależności od tego, w którym wydziale chcą odbywać studia doktoranckie), 

wraz ze wskazaniem Katedry, w której realizowana będzie praca doktorska. Do dokumentów 

należy dołączyć deklarację o gotowości do codziennej (w dni robocze) obecności w katedrze 

wydziału AWF Warszawa, w której realizowana będzie praca doktorska i uczestnictwa 

pracach tej katedry. 

Lista przyjętych na studia doktoranckie ogłaszana jest osobno, w ramach ustalonego 

w odrębnej uchwale Senatu AWF Warszawa limitu przyjęć, dla każdego ze wskazanych 

wyżej wydziałów (WWF i WR). 

Komisja rekrutacyjna prowadząca postępowanie konkursowe - nabór na studia doktoranckie 

uwzględnia, podczas prowadzonej rekrutacji, szczególne potrzeby kandydatów na te studia, 

będących osobami niepełnosprawnymi. O sposobie uwzględnienia tych potrzeb, poza 

wskazanymi w obowiązującym Regulaminie Rekrutacji AWF Warszawa, decyduje 

każdorazowo przewodniczący komisji rekrutacyjnej. 

Kierownicy katedr są zobligowani do przedstawienia krótkiej opinii na temat kandydata wraz 

z punktacją (zakres oceny 0-25 pkt.) do dnia 11 września 2018 roku. 

Zasady odbywania studiów doktoranckich w AWF Warszawa określa Regulamin Studiów 

doktoranckich, zamieszczony na stronie internetowej Uczelni, zgodnie z art. 35 ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1. 

 

 

 

Warszawa, dn. ………………………….. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………..                                
Stopień naukowy, imię i nazwisko opiekuna naukowego 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji opiekuna naukowego Pani/Pana 

……………………………………………. .…………………………………………….  Kandydata/tki  

na I rok studiów stacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckich) w roku akademickim 2018/2019 w 

Wydziale ………………………………………………Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie.   

          

 

 

 

 

 

 

       

 ……………………………………………… 

                          Podpis opiekuna naukowego 

 

 

 

 



Załącznik nr 2. 

 

 

   Akademia Wychowania Fizycznego 

   Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

   Wydział …………………………………………… 

 Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 

       Rok akademicki 20……/20…… 

   

 

Kwestionariusz osobowy 

 

 

 

1) Imię (imiona): ………………………………………. Nazwisko ………………………………… 

 

a) nazwisko rodowe ………………………………………………………………………….. 

 

b) imiona rodziców …………………………………………………………………………… 

 

2) Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………… 

3) Obywatelstwo (kraj):       …………………………………………………………………………… 

 

4) Seria i nr dowodu osobistego: 

 

…………………………………………………. 

 

5) Nr ewidencyjny: 

 

PESEL  

           
 

 

6) Adres stałego zameldowania: ……………………………………………….    ……………………. 

                                  (ulica)                                                                ( nr domu/mieszkania) 

 

……………………………………………..        ……………………………………………………………………….          ……………….. 

             (kod pocztowy)                                                                                (miejscowość)                                                               (telefon) 

 

 



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

                 (ulica)                                                 ( nr domu/mieszkania) 

 

………………………………   ………………………………………………..       ………………… 

                          (kod pocztowy)                                  (miejscowość)                                                                                       (telefon) 

 

 

E-mail: ……………….......................................... 

 

7) Wykształcenie: …………………………………………………………………………………….. 

      (nazwa uczelni) 

 

       ……………………………………………………………………………………………………… 

            (wydział)                                                                              (kierunek)                                                             (specjalność) 

 

 

8) Tytuł pracy magisterskiej: …………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

pod kierunkiem ………………………………………………………..    rok ukończenia …………… 

 

 

9) Załączone dokumenty: 

L.p. 

 

Spis dokumentów Pokwitowanie w przypadku odbioru 

dokumentów przez kandydata 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 



4.  

 

 

5.  

 

 

6.  

 

 

7.  

 

 

8.  

 

 

9.  

 

 

10.  

 

 

11. 

 

  

12. 

 

  

13. 

 

  

14.  

 

 

 

Potwierdzam prawidłowość moich danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu i wyrażam zgodę na ich 

przetwarzanie i wykorzystywanie dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 

29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Dane 

osobowe zawarte w niniejszym podaniu nie będą udostępniane bez zgody wnioskodawcy innym podmiotom niż 

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. 

 

 

……………………………………………..                                    …………………………………… 

               (miejscowość i data)       (podpis kandydata) 

 

 



Załącznik nr 3. 

 

 

Koncepcja rozprawy doktorskiej (całość 8 000 znaków ze spacjami) powinna zostać przygotowana 

wg następującego wzoru. 

 

TYTUŁ (Times New Roman 12) 

imię i nazwisko autora, 

imię i nazwisko opiekuna naukowego 

 

WSTĘP 

przegląd aktualnego piśmiennictwa, przede wszystkim artykułów naukowych, uzasadniający 

sformułowanie problemu badawczego, cel pracy, pytania badawcze i/lub hipotezy 

 

MATERIAŁ I METODY 

charakterystyka materiału badawczego, projekt badań, proponowane metody badań 

 

PRZEWIDYWANE WYNIKI I ICH DYSKUSJA 

charakterystyka spodziewanych wyników i dyskusja możliwości realizacji celu pracy za pomocą 

zaproponowanych działań 

 

SPIS PIŚMIENNICTWA 

 

 

 

 


