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ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA DOKTORANCKIE

Studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne
1. O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  osoby,  które  posiadają  tytuł  magistra  lub 

równorzędny. 
2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

a) rozmowę kwalifikacyjną, 
b) ocenę osiągnięć akademickich i naukowych kandydata. 

3. Zasady punktacji: 
a) rozmowa kwalifikacyjna – ocena komisji w skali 0-5, 
b) osiągnięcia akademickie – średnia ocen ze studiów mnożona przez 2,
c) osiągnięcia naukowe – ocena złożonej przez kandydata dokumentacji osiągnięć 

naukowych w skali 0-10,
d) koncepcja  pracy  doktorskiej  –  ocena  koncepcji  pracy  doktorskiej  podpisanej 

przez kandydata i opiekuna naukowego w skali 0-10,
e) w  przypadku  braku  koncepcji  –  ocena  deklaracji  zainteresowań  naukowych, 

wskazanie obszaru badawczego z rozwinięciem w skali 0-1.

Suma  punktów  uzyskanych  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  stanowi  podstawę  listy 
rankingowej.

4. 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,  
e) suplement do dyplomu lub jego odpis (na życzenie prowadzących rekrutację),
f) wyciąg z indeksu ze średnią ze studiów,
g) trzy fotografie zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 

osobistych,
h) potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

5. 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) poświadczenie  uczestnictwa  w  konferencjach  naukowych  wraz  z  kopią 

doniesień,
d) deklaracja  opieki  naukowej  ze  strony samodzielnego  pracownika  naukowego 

Uczelni,
e) koncepcja projektowanej pracy doktorskiej.

6 . Podczas  prowadzonej  rekrutacji  uwzględnia  się  szczególne  potrzeby  kandydatów 
będących  osobami  niepełnosprawnymi,  na  podstawie  przedstawionego  orzeczenia 
o niepełnosprawności.

7 . Kandydatów  na  studia  doktoranckie  w  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa 
Piłsudskiego  w  Warszawie  obowiązuje,  w  zakresie  nieokreślonym  w  niniejszym 
załączniku,  procedura  egzaminacyjna  określona  w  Regulaminie  rekrutacji  AWF 
w Warszawie.


