Załącznik do Uchwały Nr 3 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia 30.01.2012 r.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH
z zakresu nauk o kulturze fizycznej
na Wydziale Wychowania Fizycznego
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
W GDAŃSKU
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Niniejszy Regulamin uchwalono na podstawie art. 196 ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 roku, nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 28 ust.
2 pkt. 2) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
§2
Celem studiów doktoranckich jest stworzenie jego uczestnikom warunków sprzyjających
podnoszeniu kwalifikacji naukowych i pedagogicznych oraz przygotowaniu rozprawy
doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej.
§3
1. Studia doktoranckie w Akademii prowadzi Wydział Wychowania Fizycznego.
2. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne i niestacjonarne.
3. Studia doktoranckie w Akademii tworzy i likwiduje rektor, na wniosek rady jednostki
organizacyjnej mającej prawo do ich prowadzenia.
4. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału Wychowania
Fizycznego zwana dalej radą wydziału WF.
5. Studiami doktoranckimi kieruje kierownik Studium Doktoranckiego zwany dalej
kierownikiem studiów.
6. Kierownika studiów powołuje rektor Akademii na wniosek Rady Wydziału WF spośród
osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego
zatrudnionych w Akademii jako podstawowym miejscu pracy po zasięgnięciu opinii
właściwego organu samorządu doktorantów.
7. Do obowiązków kierownika studiów należy w szczególności:
a) przygotowywanie rekrutacji na studia doktoranckie i podawanie do publicznej
wiadomości kryteriów kwalifikacji kandydatów na studia doktoranckie, limitu miejsc,
terminu i miejsca składania dokumentów oraz terminu i miejsca przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego,
b) sprawowanie bieżącej kontroli nad przebiegiem studiów doktoranckich,
c) zaliczanie semestrów/lat studiów, o ile obowiązujące przepisy prawa bądź Statut nie
przewidują kompetencji innego organu w tym zakresie,
d) podejmowanie decyzji o przedłużeniu okresu odbywania studiów doktoranckich nie
więcej niż o jeden rok i odbywaniu studiów doktoranckich według indywidualnego
planu studiów i programu nauczania, o ile obowiązujące przepisy prawa bądź Statut
nie przewidują kompetencji innego organu w tym zakresie,
e) koordynowanie realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań
naukowych przez doktorantów,
f) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich,
g) przedstawianie rocznego sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich,

h) prowadzenie dokumentacji studiów doktoranckich obejmującej: ewidencję
uczestników studiów, teczki osobowe, karty egzaminacyjne i inne materiały
dokumentujące przebieg studiów.
8. Przewody doktorskie uczestnika studiów doktoranckich prowadzone są przez Radę
Wydziału WF zgodnie z trybem uregulowanym odrębnymi przepisami prawa.
9. Rada Wydziału WF prowadzącej studia doktoranckie:
a) określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz
prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,
b) określa sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich,
c) rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do ocen, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt. e,
rozpatruje odwołania doktorantów od decyzji, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt. c.
§4
1. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
2. Niestacjonarne studia doktoranckie są płatne, wysokość opłat ogłaszana jest
Zarządzeniem Rektora.
3. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta w formie pisemnej
między Akademią lub jednostką naukową a doktorantem.

Rozdział II
Postępowanie rekrutacyjne
§5
1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada
tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacyjne ustalone
przez Akademię.
2. Warunki i tryb rekrutacji ustala Senat. Uchwałę podaje się do wiadomości za
pośrednictwem internetu i ogłoszeń rozpowszechnianych w siedzibie jednostki nie później
niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki,
którego uchwała dotyczy.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Studiów
Doktoranckich zwana dalej komisją rekrutacyjną powołana przez dziekana wydziału WF.
4. Na podstawie postępowania przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną Rektor
podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie.
§6
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez komisję rekrutacyjną obejmuje
weryfikację wniosków kandydatów (łącznie z podaną średnią ocen ze studiów)
i dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do odbywania studiów
doktoranckich, dodatkowe kwalifikacje lub uprawnienia, oraz egzamin z jednego
z wybranych przez kandydata języka obcego: - angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski
- oraz rozmowę z kandydatem.
2. Od obowiązku złożenia egzaminu z języka zwalniany jest na własny wniosek kandydat,
który złożył wcześniej z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy z języka obcego
objętego egzaminem w postępowaniu rekrutacyjnym.
§7
Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i są umieszczane na stronie internetowej
Akademii oraz w siedzibie jednostki.
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§8
1. Wniosek kandydata o przyjęcie na studia doktoranckie winien zawierać udokumentowane
informacje o dotychczasowej aktywności naukowej, zainteresowaniach naukowych
i przewidywanej tematyce rozprawy doktorskiej.
2. Do wniosku kandydata o przyjęcie na studia doktoranckie winny być dołączone
następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (z informacją o średniej ocen z wyników
nauczania na studiach),
2) CV,
3) kwestionariusz osobowy sporządzony na druku urzędowym,
4) trzy podpisane fotografie,
5) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
6) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub uprawnienia w szczególności:
- staże naukowe, działalność w kołach naukowych, certyfikat z języka itp.,
7) zarys projektu badawczego do przyszłej pracy doktorskiej,
8) udokumentowany wykaz publikacji naukowych oraz prac złożonych lub przyjętych do
druku przy czym kandydat zobowiązany jest do złożenia kserokopii najważniejszych
w opinii kandydata publikacji naukowych.
3. Złożenie powyższych dokumentów w ustalonym terminie jest warunkiem koniecznym
dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego.
§9
1. Warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie osób pozytywnie zakwalifikowanych przez
komisję rekrutacyjną jest terminowe wniesienie opłat, o których mowa w § 4 ust 2
niniejszego regulaminu.
2. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia
ślubowania, którego treść określa Statut Akademii lub jednostki naukowej.

Rozdział III
Organizacja studiów doktoranckich
§ 10
1. Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 lata (8 semestrów).
W uzasadnionych przypadkach mogą być przedłużone zgodnie z § 11 ust 1 niniejszego
regulaminu.
2. Rok akademicki na studiach doktoranckich rozpoczyna się 1 października i kończy
30 września.
3. Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w terminie nie przekraczającym
ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć
dydaktycznych.
4. Zajęcia na niestacjonarnych studiach doktoranckich odbywają się raz lub dwa razy
w miesiącu, w jedno lub dwudniowych sesjach zjazdowych. Akademia nie pokrywa
kosztów dojazdu oraz nie zabezpiecza zakwaterowania uczestnikom studiów.
5. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje legitymację doktoranta, której wzór określają
odrębne przepisy.
6. Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo i postępy w studiach doktoranckich jest
indeks, w którym wpisywane są zaliczenia i wyniki egzaminów według następującej skali
ocen: bardzo dobry (5), dobry plus (4,5), dobry (4), dostateczny plus (3,5), dostateczny
(3), niedostateczny (2), zaliczenie bez oceny (zal.).
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7. Nauczanie odbywa się w formie seminariów i konsultacji.
8. Zaliczenia kolejnych semestrów i lat studiów dokonuje, na podstawie zaliczeń
i egzaminów poświadczonych w indeksie, kierownik studium, o ile obowiązujące przepisy
prawa, bądź Statut nie przewidują kompetencji innego organu w tym zakresie.
9. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest uzyskanie wszystkich zaliczeń
i pozytywne złożenie egzaminów przewidzianych w planie studiów. Ukończenie studiów
doktoranckich potwierdza świadectwo, którego wzór określają odrębne przepisy.
§ 11
1. W uzasadnionych przypadkach uczestnik studiów doktoranckich na swój wniosek może
ubiegać się o zgodę na:
a) odbywanie studiów doktoranckich według indywidualnego planu studiów i programu
nauczania,
b) przedłużenie czasu trwania studiów doktoranckich, w szczególności w przypadku:
– czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
– sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
– sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem
o orzeczonej niepełnosprawności,
łącznie nie więcej niż o rok
c) przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich, w przypadkach uzasadnionych
koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania,
nie dłużej jednak niż o 2 lata.
Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich
o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego
w odrębnych przepisach.
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik studiów, o ile obowiązujące
przepisy prawa, bądź Statut nie przewidują kompetencji innego organu w tym zakresie.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich
§ 12
Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo w szczególności do:
a) prowadzenia badań naukowych i korzystania z związku z tym z pomieszczeń
dydaktycznych i urządzeń zakładu, w którym realizuje przypisane mu przez
kierownika zakładu bądź katedry zadanie badawcze,
b) współdecydowania o programach i organizacji studiów doktoranckich oraz przyszłości
Akademii poprzez uczestnictwo w organach kolegialnych Akademii zgodnie
z postanowieniami Statutu Akademii,
c) zrzeszenia się w samorządzie doktoranckim będącym wyłącznym przedstawicielem
ogółu uczestników studiów doktoranckich,
d) zrzeszenia się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach
naukowych oraz zespołach sportowych,
e) ubiegania się o zgodę na odbywanie studiów według indywidualnego planu studiów
i programu nauczania,
f) ubiegania się o zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich nie
więcej niż o jeden rok,
g) uczestniczenia w zajęciach otwartych w Akademii nie objętych programem studiów
doktoranckich,
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h) otrzymywania pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
państwa w formie stypendiów i zapomóg na zasadach określonych obowiązującymi
przepisami prawa oraz w Regulaminie ustalenia wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów AWFiS,
który ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego
i uczelnianym organem samorządu doktoranckiego,
i) odwoływania się od decyzji podjętych przez organy Akademii w indywidualnych
sprawach doktorantów, a także w sprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych
organizacji doktoranckich oraz samorządu doktoranckiego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz przepisami o zaskarżaniu decyzji do sądu
administracyjnego.
§ 13
1. Uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany w szczególności do:
a) postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich,
b) czynnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych
przewidzianych programem studiów oraz w sesjach naukowych tych studiów,
c) uczestniczenia w badaniach naukowych Akademii i składania sprawozdań z ich
przebiegu,
d) składania egzaminów i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie
studiów,
e) wyboru opiekuna naukowego przed rozpoczęciem II roku studiów (prof. lub dr hab.),
f) otwarcia przewodu doktorskiego nie później niż w piątym semestrze studiów,
g) opublikowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej
jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co
najmniej krajowym,
h) zdania egzaminów doktorskich, (w okresie trwania studiów doktoranckich),
i) obrony rozprawy doktorskiej w trakcie studiów,
j) wnoszenia terminowo opłat, o których mowa w § 4 ust 2 niniejszego regulaminu,
przestrzegania przepisów obowiązujących w Akademii, szanowania dobrego imienia
uczestnika studiów doktoranckich i Akademii.
8. Odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich
prowadzeniu w wymiarze określonym przez program studiów.
§ 14
1. Uczestnik studiów doktoranckich, który nie wykonuje obowiązków, o których mowa
w §13 niniejszego regulaminu, a w szczególności: nie wykazuje dostatecznych postępów
w pracy naukowej, nie uzyskuje zaliczeń, nie składa obowiązujących egzaminów
w terminie, nie prezentuje wyników pracy w formie sprawozdań na studenckich sesjach
naukowych, nie wykonuje ustalonych etapów pracy doktorskiej, nie otworzy przewodu
doktorskiego nie później niż w piątym semestrze studiów, nie wnosi terminowo opłat,
o których mowa w § 4 ust 2 niniejszego regulaminu, lub też postępuje w sposób który
godzi w dobre imię Akademii może zostać skreślony przez kierownika studiów z listy
uczestników studiów doktoranckich.
2. Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich nie uprawnia doktoranta do żądania
od Akademii zwrotu kosztów poniesionych przez doktoranta w związku z uczestnictwem
w niestacjonarnych studiach doktoranckich.
3. Od decyzji o skreśleniu przysługuje prawo odwołania się do rektora w terminie 14 dni od
jej otrzymania. Decyzja rektora jest ostateczna.
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Rozdział V
Program studiów doktoranckich
§ 15
1. Studia doktoranckie przebiegają według planów i programów uchwalanych zgodnie
z wytycznymi Senatu, przez Radę Wydziału WF, obejmujących przedmiot, rodzaj i liczbę
godzin zajęć obowiązkowych, obowiązkowe egzaminy i zaliczenia.
2. Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych, szczegółowe zasady składania egzaminów
i uzyskiwania zaliczeń są podawane do wiadomości uczestników studiów najpóźniej na
14 dni przed rozpoczęciem zajęć w danym roku akademickim.

Rozdział VI
Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów:
§ 16
1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności
doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności
dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy art. 211-224,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygająca sprawę doktoranta orzeka w składzie złożonym
z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz
w równej liczbie, z nauczycieli akademickich i doktorantów.
3. Za naruszenie przepisów obowiązujących w jednostce naukowej oraz za czyny
uchybiające godności doktoranta doktorant w jednostce naukowej podlega
odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w ust. 1-2.
§ 17
1)
2)
3)
4)
5)

Karami dyscyplinarnymi są:
upomnienie;
nagana;
nagana z ostrzeżeniem;
zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku;
wydalenie z uczelni.
§ 18

1. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz
odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane na okres kadencji spośród nauczycieli
akademickich i studentów uczelni, w trybie określonym w statucie.
2. Długość kadencji komisji, o których mowa w ust. 1, określa statut.
3. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzekania.
4. Komisje dyscyplinarne rozstrzygają samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz
prawne i nie są związane rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo,
z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu.
§ 19
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika
dyscyplinarnego do spraw studentów.

6

2. Wymierzenie studentowi za ten sam czyn kary w postępowaniu karnym lub
w postępowaniu w sprawach o wykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia
postępowania przed komisją dyscyplinarną.
3. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie sześciu miesięcy od dnia
uzyskania przez rektora wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary
lub po upływie trzech lat od dnia jego popełnienia. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo,
okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa.
4. Przedawnienie orzekania następuje również po upływie roku od opuszczenia uczelni przez
studenta.
5. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego
wobec studenta, któremu zarzuca się popełnienie plagiatu.
§ 20
W sprawach nie uregulowanych regulaminem studiów doktoranckich do odpowiedzialności
dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy art. 211-224 ustawy
o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.).

Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 21
1. W sprawach dotyczących studiów doktoranckich decyzje podejmuje kierownik studiów
z zastrzeżeniem spraw należących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bądź
statutem Akademii do kompetencji innych organów.
2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz od decyzji podjętych przez organy
Akademii w indywidualnych sprawach doktorantów, a także w sprawach nadzoru nad
działalnością uczelnianych organizacji doktoranckich oraz samorządu doktoranckiego,
stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071, z póżn. zm.) oraz przepisy
o zaskarżeniu decyzji do sądu administracyjnego.
§ 22
1. Traci moc Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego
w Gdańsku z 22 marca 2006 roku.
2. W sprawach wszczętych przed wejściem w życie niniejszego regulaminu
a niezakończonych podjęciem decyzji do 30 września 2012 roku zastosowanie mają
przepisy dotychczasowego regulaminu.
3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu ze Statutem Uczelni,
obowiązują postanowienia Statutu.
§ 23
Niniejszy Regulamin Studiów Doktoranckich wchodzi w życie z dniem 1 października 2012
roku.
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