
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W AKADEMII 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE NA ROK 

AKADEMICKI 2013/2014. 

  

Studia III stopnia stacjonarne  

 

O przyjęcie na studia w trybie stacjonarnym mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł 

magistra (lub równorzędny), dokonały do dnia 28 czerwca 2013 roku rejestracji internetowej 

na stronie Uczelni i złożyły wymagane dokumenty i dokonały opłaty egzaminacyjnej 

w wysokości 85 zł na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 14 Oddział w Warszawie 

66 1090 1014 0000 0000 0314 5328 

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

 

 rozmowę kwalifikacyjną, 

 ocenę osiągnięć akademickich i naukowych kandydata. 

 

 

Zasady punktacji: 

Punkty za poszczególne składowe postępowania rekrutacyjnego przyznawane są następująco: 

 

1. Rozmowa kwalifikacyjna  0 – 5 pkt. 

2. Osiągnięcia akademickie  średnia ocen ze studiów 

(mnożona x 2) 

3. Osiągnięcia naukowe z bieżącego roku i dwóch 

poprzednich lat (2011-13) – oceniane przez Komisję 

na podstawie dokumentów (kserokopie artykułów - 

wg. punktacji MNiSW, certyfikaty z konferencji - 1 

pkt. krajowa, 2 pkt. międzynarodowa, zaświadczenia o 

realizacji temat ów -2 pkt. temat w ramach 

działalności statutowej, 4 pkt. grant NCN, NCBiR lub 

MNiSW)  

0 – 15 pkt. 

4. Koncepcja pracy doktorskiej przygotowana wg 

załącznika nr 1., podpisana przez Kandydata i 

Opiekuna Naukowego  

0 – 10 pkt. 

 

  

Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na studia skierowane do Rektora AWF w Warszawie, 

b) kwestionariusz osobowy, 

c) dowód osobisty lub paszport (kserokopia, oryginał do wglądu), 

d) oryginał lub odpis dyplomu magistra lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra 

oraz suplement do dyplomu lub jego odpis (w przypadku obrony pracy magisterskiej 

w terminie późniejszym dyplom magistra lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu 

magistra należy dostarczyć najpóźniej do dnia 06.09.2013 r.), 

e) wyciąg z indeksu lub zaświadczenie ze średnią (do obrony) ze studiów magisterskich, 

f) trzy fotografie zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych, 
g) potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej. 

 



Dodatkowe dokumenty charakteryzujące kandydata: 

a) opinia dotychczasowego opiekuna naukowego/promotora, 

b) życiorys naukowy z wykazem prac opublikowanych lub oddanych do druku wraz 

z kopiami prac,  

c) certyfikaty uczestnictwa w konferencjach naukowych wraz z kopią doniesień, 

d) zaświadczenia o udziale w realizacji badań naukowych, 

e) deklaracja opieki naukowej ze strony samodzielnego pracownika naukowego Uczelni, 

f) koncepcja projektowanej pracy doktorskiej (wersja papierowa i elektroniczna) 

sporządzona wg załącznika nr 1., podpisana przez Kandydata i Opiekuna Naukowego. 

 

Powyższe dokumenty należy składać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych Wydziału 

Wychowania Fizycznego - p. 77 do dnia 28.06.2013 r. 

 

Kontakt e-mail: dziekanat.niestacjonarne@awf.edu.pl, tel. 22 834 75 88 

 

Termin rozmów kwalifikacyjnych planowany jest na połowę września 2013 r. 

O dokładnym terminie kandydaci zostaną poinformowani pisemnie. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1. 

 

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 

 

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 

 

mailto:dziekanat.niestacjonarne@awf.edu.pl

