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Warunki rekrutacji na studia trzeciego stopnia na Wydziale Wychowania
Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
na rok akademicki 2018/2019
Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Gdańsku prowadzi nabór na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
doktoranckich w zakresie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2018/2019
w ramach limitu 15 miejsc. Studia niestacjonarne są odpłatne: wysokość opłaty określają
odrębne przepisy.
Do studiowania na studiach doktoranckich mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł
magistra (lub równorzędny) lub są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”, o którym
mowa w art. 196 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842
z późn. zm.).
Studia trwają 4 lata (8 semestrów) i prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz
seminariów.
Przyjęcie kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich następuje na podstawie
wyników postępowania rekrutacyjnego, liczonych w skali punktowej. O przyjęciu decyduje
liczba uzyskanych punktów.

Zasady punktacji:
Punkty za poszczególne składowe postępowania rekrutacyjnego przyznawane są następująco:
- osiągnięcia akademickie – średnia ocen ze studiów (do obrony),
-

znajomość języka angielskiego –
(średnia <4 – 2 pkt.; 4-4,25 – 3 pkt.; 4,26-4,5 – 4 pkt.; >4,5 – 5 pkt.)

0-5 pkt.

-

rozmowa kwalifikacyjna –

0-5 pkt.

-

osiągnięcia naukowe z bieżącego roku i dwóch poprzednich lat:
0-10 pkt.
oceniane przez Komisję na podstawie punktacji MNiSW, (udział w konferencjach
krajowych – 1 pkt.; udział w konferencjach międzynarodowych – 2 pkt.; artykuły
w czasopismach z listy A, B i C – 3 pkt.; udział w realizacji projektów naukowych
finansowanych przez NCN, NCBiR lub MNiSW – 2 pkt.; nagrody za osiągnięcia
naukowe – 2 pkt.).

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
-

egzamin z języka angielskiego pisemny,

-

rozmowę kwalifikacyjną mającą na celu ocenę wiedzy z obranego kierunku studiów
i zainteresowań naukowych – w szczególności:
• planowanego projektu badawczego,
• przesłanek podjęcia studiów doktoranckich,
• dotychczasowych osiągnięć zawodowych,
• zainteresowań naukowych,
• możliwości prowadzenia badań związanych z pracą doktorską.

-

ocenę dotychczasowych osiągnięć naukowych i akademickich.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dziekana.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci na studia doktoranckie winni złożyć następujące dokumenty:
-

podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z tematem pracy magisterskiej,
z informacją o średniej ze studiów magisterskich lub łącznie ze studiów I i II stopnia
potwierdzone przez właściwy dziekanat,

-

zgoda na objęcie kandydata opieką naukową przez samodzielnego pracownika
naukowego AWFiS,

-

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim (tegoroczni
absolwenci mogą złożyć potwierdzenie złożenia egzaminu magisterskiego uzyskane
w dziekanatach wraz z oceną),

-

kwestionariusz osobowy (druk urzędowy),

-

życiorys,

-

kserokopia dowodu osobistego,

-

fotografie 2 szt. (35 x 45 mm, 4x5cm) oraz płytę CD z fotografią. Plik ze zdjęciem
musi być nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem .jpg,
np. 012345678910.jpg. Fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy
wystawianiu dowodów osobistych. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie fotografii
innych niż określonych wymogami dla dowodów osobistych;

-

dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub uprawnienia (staże naukowe,
działalność w kołach naukowych),

-

zaświadczenie o ewentualnym złożeniu egzaminu państwowego z nowożytnego
języka obcego, objętego postępowaniem rekrutacyjnym (certyfikat),

-

zarys problematyki badawczej przyszłej pracy doktorskiej,

-

udokumentowany wykaz publikacji naukowych oraz prac złożonych lub przyjętych do
druku przy czym kandydat zobowiązany jest do złożenia wydruku potwierdzonego
przez OIN.

Powyższe dokumenty należy składać w Biurze Studiów Doktoranckich Wydziału
Wychowania Fizycznego AWFiS w Gdańsku.
Terminy składania dokumentów oraz terminy poszczególnych etapów prac komisji
rekrutacyjnej ustalone zostaną przez Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS
i umieszczone na stronie internetowej Akademii www.awf.gda.pl
Osoby zainteresowane przeprowadzeniem przewodu doktorskiego na Wydziale Wychowania
Fizycznego AWFiS Gdańsk mogą składać aplikacje w ciągu całego roku akademickiego.
Zgłoszenia:
Biuro Studiów Doktoranckich
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk
e-mail: st_doktoranckie@awf.gda.pl
tel. 58 55 47 209

