
Zarządzenie Nr 56/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 26 września 2017 r. 

 

w sprawie: utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa  

 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 195 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 

doktoranckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 558), zwanego dalej „rozporządzeniem”, tworzę, na wniosek Rady 

Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa z dnia 10 lipca 2017 r. (podpisany przez przewodniczącego ww. 

Rady), o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, studia doktoranckie na Wydziale Rehabilitacji AWF 

Warszawa, wraz z początkiem roku akademickiego 2017/2018. 

2. Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, spełniając tym samym warunek określony w art. 195 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

3. Studia, o których mowa w ust. 1, będą trwały cztery lata. 

4. Studia, o których mowa w ust. 1, będą prowadzone formie stacjonarnej w obszarze nauk medycznych 

i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

5. Studia doktoranckie na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa prowadzone będą zgodnie z wnioskiem, 

o którym mowa w ust. 1. Rada Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa potwierdza, że program studiów 

doktoranckich na Wydziale Rehabilitacji spełnia wymagania określone w obowiązującym rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach 

doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 256). 

6. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa, w tym 

nad prowadzeniem tych studiów zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, sprawuje Rada 

Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa. Rada Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa określa sposób 

dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych 

przez doktorantów, a także zatwierdza sposób organizacji zajęć na studiach doktoranckich, zgodnie z § 5 

rozporządzenia. 

7. Organizację i tok studiów doktoranckich, w zakresie nieuregulowanym w ustawie  z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym, określa obowiązujący regulamin studiów doktoranckich, aktualne 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 

doktoranckich oraz aktualne rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych, a także inne przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznego AWF Warszawa.  

8. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa określił 

Senat AWF Warszawa w uchwale nr 46/2016/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. 

9. Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa określił Senat 

AWF Warszawa w uchwale nr 50/2016/2017 z dnia 16 maja 2017 r. 

10. Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa powołany zostanie 

w drodze odrębnej decyzji Rektora. 

 

§ 2 

 

1. Niniejsze zarządzenie pełni rolę aktu o utworzeniu studiów doktoranckich, o którym mowa w § 2 ust. 3 

rozporządzenia.  

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku.  

3.  

                                                                                                                Rektor  

 

 

                                                                     Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


