
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 48/2016/2017 

                        Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 25 kwietnia 2017 roku 

 

 

Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF Warszawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmian do 

obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich AWF w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2012 r. 

(z późn. zm.) 

 

 

 

1) W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„Przyjęcie na studia doktoranckie odbywa się zgodnie z warunkami i trybem określonymi 

w uchwale senatu. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza wydziałowa komisja 

rekrutacyjna powołana wspólnie przez dziekanów wydziałów prowadzących studia doktoranckie, 

chyba że rektor postanowi inaczej.” 

 

 

2) W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje legitymację.” 

 

 

3) W § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„Kierownik organizuje realizację programu studiów oraz podejmuje decyzje w sprawach 

związanych z przebiegiem studiów, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów, 

a w szczególności: 

1)  wykonuje uprawnienia i obowiązki określone w przepisach powszechnie obowiązującego 

prawa oraz Statucie AWF Warszawa i innych aktach prawa wewnętrznego Uczelni; 

2) podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów doktoranckich; 

3) wyraża zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich; 

4) opiniuje wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego przekazane przez 

przewodniczącego komisji stypendialnej; 

5) przyjmuje i bada kompletność wniosków doktorantów o przyznanie świadczeń pomocy 

materialnej.” 

 

 

4) W § 3 dodaje się nowy ust. 3a o następującym brzmieniu: 

 

„Wydziałowa Komisja Nauki dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz 

prowadzenia badań naukowych przez doktoranta.” 

 

 

5) W § 4 ust. 2 skreśla się wyrażenie: „(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.)” 

 

6) W § 4 ust. 3 dodaje się na końcu zdania wyraz: „doktorantów.” 

 

 

 



7) W § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, sesji egzaminacyjnej oraz termin złożenia pracy 

doktorskiej określa szczegółowa organizacja danego roku akademickiego, z zastrzeżeniem § 22 ust. 

4 pkt 4 niniejszego regulaminu.” 

 

 

8) W § 7 ust. 2 skreśla się wyrażenie: „Łączny wymiar zajęć programowych całego toku 

studiów odpowiada – 30-45 pkt. ECTS.” 

 

 

9) W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„Wydziałowa Komisja Nauki sprawuje nadzór nad realizacją studiów doktoranckich, określając 

w szczególności sposób dokonywania oceny realizacji programów studiów oraz prowadzenia przez 

doktorantów badań naukowych i sposób organizacji zajęć.” 

 

 

10) W § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 

1) Indywidualny Tok Studiów (ITS) w celu zapewnienia równoczesnego studiowania 

i doskonalenia sportowego na najwyższym międzynarodowym i krajowym poziomie lub 

wykonywania innych czynności związanych z sytuacją rodzinną, pracą na rzecz osób 

niepełnosprawnych lub pełnienia funkcji w środowisku studenckim/doktoranckim Uczelni; 

2) Indywidualny Plan Studiów (IPS) w celu rozwijania indywidualnych zainteresowań 

naukowych doktoranta lub odbywania stażu naukowego lub prowadzenia badań naukowych 

w innej uczelni lub instytucji naukowej w kraju lub za granicą. 

 

 

11) W § 9 ust. 2 pkt 3 po wyrażeniu: „środowisku studenckim” dodaje się: „/doktoranckim” 

 

 

12) W § 9 skreśla się ust. 3 

 

 

13) W § 10 ust. 1 wykreśla się pkt 1 i 2 

 

 

14) W § 10 ust. 1 dodaje się nowy pkt 5 o następującym brzmieniu: „są osobami 

niepełnosprawnymi.” 

 

 

15) W § 10 wykreśla się ust. 2.  

 

 

16) W § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„Kierownik studiów doktoranckich w I semestrze studiów zatwierdza opiekunów naukowych po 

konsultacji z doktorantem i kandydatem na opiekuna. Wniosek o powołanie opiekuna naukowego 

składa zainteresowany doktorant dołączając pisemną zgodę kandydata na opiekuna naukowego.” 

 

 



17) W § 11 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„pomoc w organizacji badań oraz organizacji pracy własnej doktoranta w katedrze;” 

 

 

18) W § 12 ust. 3 wykreśla się wyrażenie: „w indeksie” 

 

 

19) W § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„Przedmioty nieobjęte planem studiów zapisuje się w karcie uczestnika studiów doktoranckich 

(karta okresowych osiągnięć). Oceny uzyskane w wyniku zaliczenia przedmiotów nieobjętych 

planem studiów nie są uwzględniane przy rozliczeniu przebiegu studiów doktoranta.” 

 

 

20) W § 11 dodaje się nowy ust. 6 o następującym brzmieniu: 

 

„Do przenoszenia i uznawania zajęć zaliczonych przez doktoranta na studiach doktoranckich 

w innej uczelni, w tym zagranicznej, stosuje się bezpośrednio postanowienia art. 165 Ustawy z dnia 

27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym. Zapis powyższy, o bezpośrednim stosowaniu 

postanowień  art. 165 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosuje 

się również odpowiednio do przenoszenia i uznawania zajęć zaliczonych przez doktoranta 

w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie w uczelni macierzystej. Decyzję 

o przeniesieniu i uznaniu zajęć zaliczonych przez doktoranta podejmuje kierownik studiów 

doktoranckich, na wniosek doktoranta, po analizie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia 

z efektami kształcenia obowiązującymi w jednostce (studiach doktoranckich) przyjmującej 

doktoranta. Dla stwierdzenia zbieżności uzyskanych efektów kształcenia, kierownik studiów 

doktoranckich uwzględnia osiągnięte  przez doktoranta efekty kształcenia w innej uczelni, w tym 

zagranicznej, przedstawione  w odpowiedniej dokumentacji.” 

 

 

21) W § 13 ust. 1 pkt 1 wykreśla się wyrażenie: „ubezpieczenia społecznego i” 

 

 

22) W § 13 ust. 1 pkt 13 wykreśla się wyrażenie: „(Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.)” 

 

 

23) W § 14 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

 

„prowadzenie badań naukowych we współpracy z opiekunem naukowym lub promotorem 

i składanie sprawozdań z ich przebiegu do kierownika studiów doktoranckich, który przekazuje je 

do oceny Wydziałowej Komisji Nauki;” 

 

 

24) W § 14 ust. 1 wykreśla się pkt 9 

 

 

25) W § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy podczas pracy naukowej będą narażeni na działanie 

czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia zobowiązani są do 

przedstawienia kierownikowi studiów doktoranckich przed przystąpieniem do badań naukowych 



zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydanego przez uprawnionego 

lekarza podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań 

lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz 

uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1144). Skierowanie na badania wydaje 

kierownik studiów doktoranckich na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której 

prowadzone są badania naukowe z udziałem czynników szkodliwych, uciążliwych lub 

niebezpiecznych dla zdrowia.” 

 

 

26) W § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„Rada wydziału ustala system punktowy, opracowany w oparciu o Europejski System Transferu 

i Akumulacji Punktów (ECTS). Zapis art. 165 ust. 2b Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo 

o szkolnictwie wyższym stosuje się odpowiednio.” 

 

27) § 17 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 17 

 

1. Doktorant w ramach praktyk zawodowych ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 

uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin dydaktycznych 

rocznie (i nie mniejszym niż 10 godzin rocznie) oraz opracowywania konspektów i materiałów 

niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

2. Wymiar praktyk zawodowych określa plan studiów i program nauczania oraz indywidualny 

harmonogram pracy doktoranta. 

3. Opiekun naukowy doktoranta zatwierdza konspekty i materiały oraz zalicza praktyki 

zawodowe. Warunkiem zaliczenia praktyki jest prowadzenie zajęć dydaktycznych lub 

uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w planie 

i programie nauczania i w indywidualnym harmonogramie pracy doktoranta oraz zatwierdzenie 

konspektów i materiałów opracowanych przez doktoranta niezbędnych dla prowadzenia zajęć 

dydaktycznych.” 

 

 

28) W § 18 dodaje się nowy ust. 1a o następującym brzmieniu: 

 

„Doktorant jest zobowiązany do uzyskania wszczęcia przewodu doktorskiego najpóźniej do 

zakończenia 5 semestru studiów pod rygorem niezaliczenia semestru.” 

 

 

29) W § 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

 

„Wydziałowa Komisja Nauki semestralnie, na podstawie sprawozdania doktoranta zaopiniowanego 

przez opiekuna, dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich i postępów doktoranta 

w pracy naukowej zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę wydziału. Na podstawie dokonanej 

oceny kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję o zaliczeniu semestru studiów, 

dokonując odpowiednich zapisów w karcie uczestnika studiów doktoranckich (karta okresowych 

osiągnięć).” 

 

 

 

 



30) W § 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

 

„Kierownik studiów doktoranckich może stwierdzić brak postępów doktoranta w pracy naukowej 

i na tej podstawie podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich lub 

o przedłużeniu studiów doktoranckich.” 

 

 

31) § 21 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 21 

 

1. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest semestr. 

2. Warunkiem wpisu na następny semestr jest uzyskanie pozytywnej oceny realizacji programu 

studiów i postępów w pracy naukowej uczestnika studiów doktoranckich, dokonanej przez 

kierownika studiów doktoranckich w semestrze poprzednim. 

3. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny realizacji programu studiów i postępów w pracy 

naukowej jest zrealizowanie przewidzianego w indywidualnym harmonogramie pracy 

doktoranta zakresu kształcenia, złożenie sprawozdania z udziału doktoranta w badaniach 

naukowych w danym semestrze oraz złożenie egzaminów przewidzianych w planie studiów. 

4. Podstawą zaliczenia semestru jest uzyskanie określonej w planie studiów doktoranckich liczby 

punktów ECTS. 

5. Do dnia 15 lutego w semestrach nieparzystych i 15 lipca w semestrach parzystych każdego roku 

doktorant jest zobowiązany złożyć do kierownika studiów doktoranckich następujące 

dokumenty: 

1) sprawozdanie z wykonania obowiązków w danym semestrze; 

2) opinię opiekuna naukowego o postępach w pracy naukowej; 

3) inne dokumenty, np. kartę okresowych osiągnięć, jeżeli są one wymagane przez 

kierownika studiów doktoranckich. 

6. Z uzasadnionych względów losowych lub naukowych kierownik studiów doktoranckich może 

przedłużyć termin, o jakim mowa w ust. 5, do dnia 15 marca w semestrach nieparzystych 

i 15 września w semestrach parzystych lub przenieść niektóre obowiązki na następny rok 

akademicki. 

7. W oparciu o zebraną dokumentację kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję 

o zaliczeniu semestru lub całego roku do dnia 30 września. 

8. Doktorant po złożeniu ostatniego egzaminu w sesji egzaminacyjnej jest zobowiązany do 

złożenia w dziekanacie i karty egzaminacyjnej. Termin złożenia wyżej wymienionych 

dokumentów określa kierownik studiów doktoranckich.” 

 

 

32) W § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„Kierownik studiów doktoranckich może skreślić doktoranta z listy doktorantów w przypadku: 

1) niewniesienia opłat za studia na studiach niestacjonarnych lub opłat za powtarzanie 

przedmiotu lub roku studiów, 

2) niezaliczenia semestru lub całego roku w określonym terminie, 

3) stwierdzenia braku postępów w nauce, 

4) niezłożenia pracy doktorskiej do końca roku akademickiego, w którym planowane jest 

zakończenie ósmego semestru studiów.” 

 

 

 

 



33) W § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„Kierownik studiów doktoranckich może skreślić doktoranta z listy doktorantów w przypadku 

niewniesienia przez niego opłat związanych z odbywaniem studiów, jeśli doktorant nie uiści opłaty 

w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty należności.” 

 

 

34) W § 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

 

„Kierownik studiów doktoranckich może skreślić doktoranta z list doktorantów z powodu 

niezaliczenia w terminie przedmiotu lub semestru studiów, jeśli doktorant nie uzyska zgody 

kierownika studiów doktoranckich na wpis warunkowy lub na przedłużenie studiów 

doktoranckich.” 

 

 

35) W § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„Warunki otwarcia przewodu doktorskiego określa ustawa z dnia 14 marca 2003 r. stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz stosowne 

rozporządzenia wykonawcze.” 

 

 

36) § 28 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 28 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności przepisy aktualnego rozporządzenia w sprawie kształcenia 

na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych, które to przepisy maja 

pierwszeństwo stosowania przed zapisami niniejszego regulaminu.” 

 

 

 

 

Pozostałe zapisy obowiązującego Regulaminu Studiów Doktoranckich AWF w Warszawie 

pozostają bez zmian.  

 

          PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                           Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


