
 Uchwała nr 5/2014/2015 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Białej Podlaskiej  

z dnia 12 listopada 2014 r. 

 

 

w sprawie: zmian w załączniku do uchwały nr 11/2013/3014 Rady Wydziału Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie 

uchylenia Regulaminu postępowania w przewodach doktorskich 

 

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.),.), ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego  

z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu  

o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2014, poz. 1383) oraz zarządzenia nr 71/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.  

w sprawie: kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania 

o nadanie tytułu profesora, a takŜe zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu 

doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz odpłatności za czynności postępowania  

o nadanie tytułu profesora, Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej 

Podlaskiej na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2014 r. dokonuje zmian w Regulaminie 

postępowania w przewodach doktorskich stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały: 

 

§ 1 

 

1. Zmienia się zapis podstawy prawnej z: 

„Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 września 2011 r.  

w sprawie: szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach 

doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

(Dz. U. Nr 2014, poz. 1200)” 

na: 

„Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 03października 2014 r.  

w sprawie: szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

(Dz. U. 2014, poz. 1383)” 

 

2. Zmienia się zapis § 2 ust. 2, pkt a) z: 

„oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu stwierdzający posiadanie tytułu zawodowego” 

na: 

„poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie 

tytułu zawodowego” 

 

 



 2

3. Zmienia się zapis § 2 ust. 2, pkt f) z: 

„zobowiązanie pokrycia kosztów przewodu przez jednostkę zatrudniającą kandydata  

w przypadku, gdy kandydat nie jest pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, lub zobowiązanie pokrycia kosztów przewodu bezpośrednio przez 

kandydata” 

na: 

„pisemna umowa o zwrot kosztów przewodu doktorskiego zawarta z: 

− jednostką zatrudniającą kandydata w przypadku gdy nie jest on pracownikiem Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (załącznik nr 2 do 

Regulaminu), lub 

− bezpośrednio z kandydatem (załącznik nr 3 do Regulaminu).” 

4. Zmienia się zapis § 3 ust. 8 z: 

„Doktorant moŜe być zwolniony z egzaminu z języka nowoŜytnego, jeśli przedstawi certyfikat 

potwierdzający jego znajomość. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość 

nowoŜytnego języka obcego znajduje się z załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa WyŜszego z dn. 22 września 2011 roku w sprawie: szczegółowego trybu  

i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora” 

na: 

„Doktorant moŜe być zwolniony z egzaminu z nowoŜytnego języka obcego, jeśli przedstawi 

poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię certyfikatu potwierdzającego jego 

znajomość. Wykaz certyfikatów znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie: szczegółowego trybu i 

warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.” 

 

2. Pozostałe zapisy uchwały nr 11/2013/2014 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego  

i Sportu w Białej Podlaskiej  z dnia 14 listopada 2013 roku pozostają bez zmian. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

DZIEKAN 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Białej Podlaskiej 

 

dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak 

 


