Regulamin wyróżniania i przyznawania nagrody za
rozprawę doktorska na Wydziale Wychowania Fizycznego AWFiS

Punkt 1. Uprawnieni (posiadający co najmniej stopień naukowy dra hab.) członkowie
Rady Wydziału WF rozważą nadanie Kandydatowi doktoratu z wyróżnieniem, jeżeli zostały
spełnione następujące warunki:
a) Wyniki badań, będących przedmiotem rozprawy zostały nie później niż do roku od
dnia obrony ogłoszone w formie publikacji, lub cyklu publikacji w czasopismach o
łącznym współczynniku oddziaływania (impact factor) wynoszącym co najmniej 0,5
(wartość IF określona dla czasopisma w roku poprzedzającym publikacje), przy czym
Kandydat powinien być pierwszym lub korespondencyjnym autorem przedmiotowej
publikacji.
b) Wniosek o wyróżnienie został sformułowany przynajmniej w jednej z recenzji lub
zgłoszony najpóźniej na posiedzeniu niejawnym Komisji przynajmniej przez jednego
z recenzentów oraz uzasadniony przez zgłaszającego Recenzenta. Zgłaszający
Recenzent proszony jest o przesłanie pisemnego uzasadnienia wniosku w terminie do
14 dni po obronie.
c) Na posiedzeniu niejawnym Rady Wydziału WF AWFiS został nadany Kandydatowi
stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.
d) Wniosek o wyróżnienie, o którym mowa w pkt 1b, został podtrzymany (poparty, jeśli
odpowiednie sformułowanie nie znalazło się w recenzji drugiego z recenzentów) przez
obu Recenzentów na posiedzeniu niejawnym Komisji. Jeżeli Recenzent jest nieobecny
na obronie, ma zastosowanie pkt 4 niniejszego regulaminu.
Punkt 2. Wniosek o wyróżnienie nie może być rozpatrywany, jeżeli nie został spełniony
choćby jeden z warunków a)-d) pkt 1.
Punkt 3. Dziekan lub Prodziekan ds. Nauki w piśmie przewodnim wysyłanym do każdego z
Recenzentów wraz z rozprawą doktorską informuje o konieczności umieszczenia informacji o
wyróżnieniu

rozprawy

doktorskiej,

że

warunkiem

ewentualnego

wyróżnienia

jest

zamieszczenie formalnego sformułowania w recenzji przynajmniej przez jednego z
Recenzentów, a na posiedzeniu niejawnym/tajnym Komisji poparty przez obu.
Punkt 4. Jeżeli Recenzent wnioskujący o wyróżnienie jest nieobecny na obronie a wniosku
przed obroną nie wycofał, wniosek uważa się za podtrzymany.
Punkt 5. Recenzent, który nie podtrzymał wniosku o wyróżnienie (pkt 1d) przedstawia
uzasadnienie tego kroku na posiedzeniu niejawnym Komisji.

Punkt 6. Na posiedzeniu niejawnym Członkowie Komisji ds. przyjęcia i przeprowadzenia
obrony rozprawy doktorskiej w głosowaniu tajnym głosują o wyróżnienie.
Punkt 7. Doktorat uzyskuje wyróżnienie większością 2/3 oddanych głosów na „tak”
w głosowaniu niejawnym Komisji.
Punkt 8. Uprawnieni samodzielni członkowie Rady Wydziału WF AWFiS głosują wniosek o
wyróżnienie, które zostaje przyjęte większością 2/3 oddanych głosów na „tak” w głosowaniu
niejawnym.
Punkt 9. Fakt wyróżnienia jest odnotowywany w aktach personalnych Kandydata oraz
uprawnia go do zamieszczenia w CV adnotacji “doktorat z wyróżnieniem” (w wersji
angielskiej “Ph.D. with honors”).
Punkt 10. Zapis z procedur związanych z wyróżnieniem jest częścią protokołu z posiedzenia
niejawnego

Komisji.
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Recenzenta/Recenzentów jest częścią protokołu z posiedzenia niejawnego.
Punkt 11. Nie ogranicza się liczby nadawanych doktoratów z wyróżnieniem.
Punkt 12. Kandydat za przyznane wyróżnienie otrzymuje nagrodę naukową II stopnia.
Punkt 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Wydziału
Wychowania Fizycznego AWFiS.

