
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Naukowej  

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 
    

 

 

Zasady i tryb wyróżniania rozpraw doktorskich przygotowanych w dyscyplinie nauk o kulturze 

fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 

 

Wyróżnienie może otrzymać Autor rozprawy doktorskiej spełniając łącznie następujące warunki: 

1. Wniosek o wyróżnienierozprawy doktorskiej powinien pochodzić od wszystkich recenzentów, 

którzy w swoich recenzjach lub też w osobnym wniosku wystąpią z taką propozycją (wnioski  

o wyróżnienie złożone przez recenzentów w trakcie obrony pracy nie będą rozpatrywane). 

2. Uzasadnienie wniosku recenzenta o wyróżnienie pracy doktorskiej powinno zawierać informację  

o jej wysokim poziomie merytorycznym, zakresie i jakości badań, oryginalności zastosowanych 

metod badawczych, narzędzi badawczych, posiadać szczególne walory poznawcze, użytkowe i/lub 

aplikacyjne. 

3. Wyróżnienie powinno zostać potwierdzone poprzez tajne głosowanie oraz po uzyskaniu 90% 

pozytywnych ważnych głosów spośród obecnych uprawnionych do głosowania członków Komisji 

ds. postępowania doktorskiego. 

4. Średnia wszystkich ocen z egzaminów doktorskich powinna wynosić co najmniej plus dobry (4,5), 

przy czym z dyscypliny podstawowej wymagana jest ocena bardzo dobra (5,0). W przypadku 

doktorantów Szkoły Doktorskiej, średnia ocen ukończenia studiów III stopnia, powinna wynosić co 

najmniej plus dobry (4,5). 

5. Nadanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej z wyróżnieniem zatwierdza Rada Naukowa 

w drodze tajnego głosowania i uzyskania co najmniej 90% poparcia obecnych uprawnionych do 

głosowania członków Rady Naukowej. 

6. Zatwierdzenie obrony doktorskiej z wyróżnieniem jest częścią protokołu z posiedzenia Rady 

Naukowej.  

7. Autor wyróżnionej rozprawy doktorskiej zostanie zaproszony do wygłoszenia na najbliższym, 

kolejnym posiedzeniu Rady Naukowej, krótkiej prezentacjido 10 minut, przedstawiając m. in. tytuł 

rozprawy doktorskiej, cel badań, najważniejsze wyniki, wnioski oraz spis publikacji wchodzących  

w skład cyklupracy doktorskiej. 

8. Fakt wyróżnienia obrony doktorskiej przez Radę Naukową zostaje odnotowany w aktach 

personalnych doktoranta. 

9. Autor wyróżnionej rozprawy doktorskiej otrzymuje od Przewodniczącego Rady Naukowej Akademii 

Wychowania Fizycznego w Krakowie list gratulacyjny. 

10.  Nie ogranicza się liczby nadawanych doktoratów z wyróżnieniem. 

 

 


