
Uchwała nr 23/2017/2018 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

w Białej Podlaskiej 

z dnia 13 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie: zmian w załączniku do uchwały nr 11/2013/2014 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 wyższym  

(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. Nr 65, z 2003 r., poz. 595 z późn. 

zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.  w 

sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,  

w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016 r., 

poz. 1586), Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na posiedzeniu 

w dniu 13 grudnia 2017 roku uchwala co następuje: 

§ 1 

Dokonuje się zmian w Regulaminie postępowania w przewodzie doktorskim stanowiącym 

załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2013/2014 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu  

w Białej Podlaskiej z dnia 14 listopada 2013 r. z późn. zm. 

§ 2 

1. Zmienia się zapis § 2 ust. 15, pkt b)  z: 

„Rada wydziału na wniosek dziekana, powołuje komisję doktorską, w której skład 

wchodzą: 

a) przewodniczący; 

b) profesorowie i doktorzy habilitowani w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej lub 

dziedzinach pokrewnych zatrudnieni w Wydziale Wychowania Fizycznego  

i Sportu w Białej Podlaskiej w liczbie 8 osób; 

c) promotor lub promotorzy rozprawy doktorskiej.” 

na: 

„Rada wydziału na wniosek dziekana, powołuje komisję doktorską, w której skład 

wchodzą: 

a)   przewodniczący; 

b) profesorowie i doktorzy habilitowani w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej lub 

dziedzinach pokrewnych zatrudnieni w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w 

Białej Podlaskiej w liczbie co najmniej 7 osób; 

c)   promotor lub promotorzy rozprawy doktorskiej.” 

 

 

 



2. Zmienia się zapis § 4 ust. 6 z: 

„Rozprawa doktorska powinna być oprawiona w standardowe okładki, których wzór 

znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu. Wzór okładek jest dostępny na stronie 

internetowej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.” 

na: 

„Rozprawa doktorska powinna być oprawiona w standardowe okładki. Wzór strony 

tytułowej rozprawy znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu zamieszczonego na 

stronie internetowej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.” 

 

3. Dodaje się w § 4 nowy punkt: 

„Rozprawa doktorska podlega procedurze antyplagiatowej według zasad określonych w 

Zarządzeniu Nr 62/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie procedury 

antyplagiatowej obowiązującej w AWF Warszawa oraz korzystania z elektronicznego 

systemu antyplagiatowego.” 

 

4. Zmienia się numeracja punktów w § 4 z: 

pkt. 8. na pkt. 9. 

pkt. 9. na pkt. 10. 

pkt. 10. na pkt. 11. 

pkt. 11. na pkt. 12. 

pkt. 12. na pkt. 13. 

pkt. 13. na pkt. 14. 

pkt. 14. na pkt. 15. 

pkt. 15. na pkt. 16. 

pkt. 16. na pkt. 17. 

pkt. 17. na pkt. 18. 

 

5. Zmienia się załącznik nr 4 do Regulaminu postępowania w przewodzie doktorskim – 

wzór strony tytułowej. 

§ 2 

Pozostałe zapisy Uchwały nr 11/2013/2014 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu  

w Białej Podlaskiej z dnia 14 listopada 2013 r. i jej załącznik stanowiący tekst jednolity 

Regulaminu (z późn. zm.) pozostają bez zmian. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      DZIEKAN 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu  

      w Białej Podlaskiej 

      Dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk 


