Przeprowadzanie czynności w przewodach doktorskich
na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku

§ 1 Wszczęcie przewodu doktorskiego
1. Stopień doktora jest nadawany po przeprowadzeniu przewodu doktorskiego.
2. Przewód doktorski wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora,
zwanej dalej Kandydatem.
3. Kandydat składa wniosek, o którym mowa w ust. 2, po przedstawieniu koncepcji pracy doktorskiej,
na otwartym zebraniu naukowym Katedry Wydziału Wychowania Fizycznego.
4. Kandydat dołącza do wniosku dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 - 3 Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu i
warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym
oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, zwanego dalej Rozporządzeniem oraz:
a. curriculum vitae,
b. opinię opiekuna naukowego lub promotora na temat dorobku naukowego, aktywności
naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej kandydata.
5. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2
powołuje zespół do dokonania merytorycznej oceny wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego,
zwany dalej Zespołem.
6. W skład Zespołu wchodzi przewodniczący i sześć osób oraz opiekun naukowy z tytułem profesora
lub stopniem doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.
7. Zespół sporządza opinię w sprawie wniosku i przedstawia ją na posiedzeniu Rady Wydziału
Wychowania Fizycznego, zwanej dalej Radą Wydziału.
8. Jeżeli rozprawa doktorska będzie stanowić spójnie tematycznie zbiór artykułów opublikowanych
lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych , określonych przez ministra właściwego do
spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, to kryterium wszczęcia
postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora w zakresie oceny osiągnięć naukowobadawczych będzie stanowić współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF), który nie może być
mniejszy niż 2,0 (suma IF publikacji).
9. Rozprawa doktorska stanowiąca spójnie tematycznie zbiór artykułów opublikowanych lub
przyjętych do druku składa się z:
a.

minimum trzech oryginalnych prac naukowych, opublikowanych w indeksowanych
czasopismach,

b.

minimum dwie prace muszą być opublikowane w czasopismach naukowych znajdujących się w
bazie Journal Citation Reports (JCR),
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c.

we wszystkich pracach monotematycznego cyklu, doktorant musi być pierwszym autorem,
z jego decydującym wkładem na każdym etapie powstawania i pisania prac (tworzenie
koncepcji, przeprowadzenia badań, analizy wyników, dyskusji oraz pisaniu artykułu).
Należy przedstawić oświadczenie współautorów określające indywidualny wkład każdego
z nich w powstaniu prac,

d. dopuszczalna jest jedna praca poglądowa/przeglądowa, która związana jest z tematem badań
cyklu prac monotematycznych.
10. W przypadku gdy rozprawę doktorska stanowi samodzielna i wyodrębniona cześć pracy zbiorowej,
kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład
każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu
współautorów, kandydat przedkłada oświadczenia określające jego indywidualny wkład
w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów.
11. Rada Wydziału podejmuje uchwały w przedmiocie:
a. wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
w przypadku jego udziału w przewodzie,
b. powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie, o których mowa w § 3.1
Rozporządzenia MNiSW,
c. wyznaczenia recenzentów pracy doktorskiej,
d. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
e. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
f.

nadania stopnia doktora,

g. zamknięciu przewodu doktorskiego.
12Uchwały, o których mowa w ust. 11 lit. a, c, d, e, f Rada Wydziału podejmuje w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością oddanych głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób
uprawnionych do głosowania.

§ 2 Komisja doktorska
Rada Wydziału może przekazać uprawnienie do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia
obrony rozprawy doktorskiej, w tym podjęcia uchwał, o których mowa w § 1 ust. 11 lit. d i e, komisji
doktorskiej, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

§ 3 Dopuszczenie pracy doktorskiej do obrony
1. Z przebiegu egzaminów doktorskich sporządzany jest protokół podpisywany przez wszystkich
członków komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
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2. Rozprawa doktorska powinna być złożona promotorowi w pięciu egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej, w formacie zapisu kompatybilnym z oprogramowaniem, którym dysponuje
Uczelnia.
3. Wraz z rozprawą doktorską Kandydat składa podpisane przez siebie oświadczenie, o samodzielnym
sporządzeniu rozprawy doktorskiej.
4. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszcza się na stronie internetowej Uczelni.

§ 4 Obrona pracy doktorskiej
1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału lub
komisji doktorskiej.
2. Udział promotora i recenzentów w publicznej obronie pracy doktorskiej jest obligatoryjny.
3. Miejscem wywieszenia ogłoszenia o dacie i miejscu publicznej obrony pracy doktorskiej jest biuro
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego.

§ 5 Zamknięcie przewodu doktorskiego
Jeżeli Kandydat w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi
rozprawy doktorskiej, Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.

§ 6 Koszty w przewodzie doktorskim
1. W przypadku gdy Kandydat nie jest pracownikiem Uczelni, warunkiem podjęcia uchwały
o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora a także promotora pomocniczego,
jest pisemne zobowiązanie się Kandydata do wypłacenia wynagrodzenia należnego promotorowi,
promotorowi pomocniczemu, recenzentowi w przewodzie doktorskim.
2. W przypadku gdy Kandydat jest pracownikiem Uczelni, warunkiem podjęcia uchwały o wszczęciu
przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora a także promotora pomocniczego, jest pisemne
zobowiązanie się Kandydata do wypłacenia wynagrodzenia należnego promotorowi, promotorowi
pomocniczemu, recenzentowi w przewodzie doktorskim w przypadku ustania stosunku pracy
między Uczelnią i Kandydatem.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 może przejąć jednostka zatrudniająca Kandydata.
4. Wysokość i terminy zapłaty Wynagrodzenia określi odrębna umowa.

§ 7 Przepisy końcowe

W sprawach nie ujętych regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy i rozporządzenia.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia (uchwała RW z 10.02.2016r.).
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