Załącznik nr 1 do uchwały Nr AR001-1-V/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 28 maja 2019 roku

Katowice, dnia …………………………….
..................................................................
(Imię i nazwisko)

..................................................................
(Dane adresowe)
Telefon:
E-mail:

Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej
Nauk o Kulturze Fizycznej,
w Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Proszę o przyjęcie mnie od roku akademickiego ……. do Szkoły Doktorskiej Nauk o
Kulturze Fizycznej, prowadzonej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach.
W……………………….…… roku ukończyłem/ ukończyłam studia wyższe na kierunku
………………….........................................................................................................................
(nazwa ukończonego kierunku studiów magisterskich lub odpowiednich)

.....................................................................................................................................................
(nazwa ukończonej uczelni wyższej)

uzyskując tytuł zawodowy
...........................................................................................................

…......................................................
(podpis kandydata)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr AR001-1-V/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 28 maja 2019 roku

Oświadczenie opiekuna/promotora naukowego
A. Dane osobowe opiekuna/promotora naukowego.
Tytuł i/lub stopień naukowy, imię i nazwisko opiekuna/promotora naukowego:
…………………………………...………………………………………………………………
Kierowanie grantem naukowym/ badaniami zespołu badawczego* na temat
.……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………….
w Katedrze/zespole badawczym*
………………………………………………………………………………………
(nazwa katedry/zespołu badawczego*)
B. Oświadczenie.
Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji opiekuna/promotora naukowego Pani/Pana
…………………………………………………………………………………………………
kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, prowadzonej w Akademii
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
C. Proponowana problematyka badawcza, w której kandydat będzie realizować badania
naukowe i w zakresie której będzie przygotowywać rozprawę doktorską
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………
(miejsce, data i podpis opiekuna naukowego)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do uchwały Nr AR001-1-V/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 28 maja 2019 roku

Rekomendacja kierownika katedry/zespołu badawczego*
Wyrażam zgodę na realizację badań naukowych związanych harmonogram rozprawy doktorskiej
Pani/Pana ………………………………………………………………….………………………
w Katedrze/zespole badawczym*
………………………………………………………………………………………
(nazwa katedry/zespołu badawczego*)

w ramach realizowanej w w/w katedrze/zespole badawczym* problematyki badawczej
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….…………….
pod opieką naukową ……………………………………………………………………....…..
Oświadczam, że doktorant będzie miał zapewnione odpowiednie warunki do realizacji badań
niezbędnych do przygotowania rozprawy doktorskiej oraz odpowiedni wymiar obciążeń
dydaktycznych.

….………………………………………………………
(miejsce, data i podpis kierownika katedry/zespołu badawczego*)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do uchwały Nr AR001-1-V/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 28 maja 2019 roku

Katowice, dnia ………………………………….
..................................................................
(Imię i nazwisko kandydata)

OŚWIADCZENIE
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych oraz złożenie
fałszywego oświadczenia, oświadczam, że nie ukarano mnie prawomocną karą wydalenia
z uczelni.

………....................................................
(podpis kandydata)

Załącznik nr 5 do uchwały Nr AR001-1-V/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 28 maja 2019 roku

Katowice, dnia ………………………………….
..................................................................
(Imię i nazwisko kandydata)

OŚWIADCZENIE
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych oraz złożenie
fałszywego oświadczenia, oświadczam, że nie posiadam statusu doktoranta stacjonarnych
studiów doktoranckich/Szkoły Doktorskiej* w żadnej innej uczelni, jednostce organizacyjnej
uczelni lub jednostce naukowej.

………....................................................
(podpis kandydata)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do uchwały Nr AR001-1-V/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 28 maja 2019 roku

Katowice, dnia ………………………………….
..................................................................
(Imię i nazwisko kandydata)

OŚWIADCZENIE
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych oraz złożenie
fałszywego oświadczenia, oświadczam, że posiadam status doktoranta stacjonarnych studiów
doktoranckich w niżej wymienionej w innej uczelni, jednostce organizacyjnej uczelni lub
jednostce naukowej:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
W załączeniu przedkładam dodatkowe wyjaśnienia, które będą podstawą dla komisji
rekrutacyjnej do stwierdzenia czy daję rękojmię należytego realizowania programu Szkoły
Doktorskiej, prowadzenia rzetelnie badań naukowych oraz odbywania praktyki w formie
prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w AWF Katowice.

………....................................................
(podpis kandydata)

Załącznik nr 7 do uchwały Nr AR001-1-V/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 28 maja 2019 roku

..................................................................

Katowice, dnia ………………………………….

(Imię i nazwisko kandydata)

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im.
Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice, email: rektorat@awf.katowice.pl (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: abi@awf.katowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do Szkoły
Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020, który planujemy zakończyć do dnia 30
września 2019 r.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, tj. przepis art. 6 ust. 1
pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do uwzględnienia Pani/Pana
w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.
6. Podane dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji do
Szkoły Doktorskiej, jednak nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2019 r.
8. Może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć zgodę bez podania przyczyny. W takim
przypadku Pani/Pana podanie nie będzie dalej rozpatrywane przez Akademię Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. W celu złożenia oświadczenia o
wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy, że Pani/Pan wyśle na
adres e-mail: rektorat@awf.katowice.pl informację o cofnięciu zgody, podając jednocześnie
Pani/Pana imię i nazwisko.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania
nieaktualnych lub nieprawdziwych danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Prawa te może Pani/Pan
realizować osobiście w siedzibie Administratora.
10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
prawa, w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
Klauzula zgody
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacjami na temat Administratora i wyrażam zgodę
na ich przetwarzanie przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w
Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice w celu realizacji procesu
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020.
………....................................................
(podpis kandydata)

Załącznik nr 8 do uchwały Nr AR001-1-V/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 28 maja 2019 roku
Katowice, dnia…………………

……………………………………
(imię i nazwisko kandydata)

WYKAZ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW
Oświadczam, że składam niżej wymienione dokumenty, które są kompletne i nie wymagają
uz upełnienia:
1) podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej;
2) poświadczoną przez Akademię kserokopię (niepotrzebne skreślić): dyplomu ukończenia
studiów drugiego stopnia/ jednolitych magisterskich/ równorzędnych/ dokumentu
potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu”/ dyplomu ukończenia studiów
pierwszego stopnia/ zaświadczenia o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów
magisterskich;
3) wstępny harmonogramu rozprawy doktorskiej zaaprobowanej przez wskazanego (przez
wnioskującego o przeniesienie/przyjęcie) opiekuna/promotora (do 6 stron A4);
4) oświadczenie opiekuna/promotora naukowego;
5) rekomendację kierownika katedry lub zespołu badawczego;
6) oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni;
7) oświadczenie o nieposiadaniu/ posiadaniu statusu doktoranta (niepotrzebne skreślić);
8) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
9) niniejszy wykaz złożonych dokumentów.
Oświadczam, że celem uzyskania dodatkowych punktów, składam niżej wymienione dokumenty,
które są kompletne i nie wymagają uzupełnienia (niepotrzebne skreślić):
1) wykaz publikacji w czasopismach z ostatnich trzech lat z zakresu nauk o kulturze fizycznej
wraz z nadbitkami kserograficznymi;
2) wykaz publikacji w formie monografii lub rozdziałów w monografii z ostatnich trzech lat z
zakresu nauk o kulturze fizycznej wraz z nadbitkami kserograficznymi;
3) jedną pisemną opinię opiekuna studenckiego koła naukowego, poświadczającą aktywny
udział w kole; wraz ze streszczeniami doniesień naukowych potwierdzających aktywny
udział kandydata w konferencjach naukowych, w których reprezentował studenckie koło
naukowe;
4) pisemne poświadczenie uczestnictwa w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
5) potwierdzoną przez Akademię kserokopię listu gratulacyjnego, wyróżnienia, dyplomu
uznania, etc.;
6) jedną potwierdzoną przez Akademię kserokopię certyfikatu znajomości języka obcego;
7) jedną potwierdzoną przez Akademię kserokopię świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych;
8) jedną potwierdzoną przez Akademię kserokopię zaświadczenia o posiadaniu aktualnej klasy
sportowej mistrzowskiej lub o reprezentowaniu Polski w zespołowych grach sportowych.
………....................................................
(podpis kandydata)

Wypełnia i podpisuje pracownik dziekanatu, przyjmujący dokumenty

Komplet dokumentów został złożony dnia …………… września 2019 r.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia ……… września 2019 r. godz. ……………….
………..........................................................
(podpis i pieczątka imienna pracownika dziekanatu)

Załącznik nr 8a do uchwały Nr AR001-1-V/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 28 maja 2019 roku

Katowice, dnia……………………..
..................................................................
(Imię i nazwisko kandydata)

WYKAZ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW (potwierdzenie dla kandydata)
Oświadczam, że składam niżej wymienione dokumenty, które są kompletne i nie wymagają
uz upełnienia:
1) podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej;
2) poświadczoną przez Akademię kserokopię (niepotrzebne skreślić): dyplomu ukończenia studiów
drugiego stopnia/ jednolitych magisterskich/ równorzędnych/ dokumentu potwierdzającego uzyskanie
„Diamentowego Grantu”/ dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia/ zaświadczenia o
ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;
3) wstępny harmonogramu rozprawy doktorskiej zaaprobowanej przez wskazanego (przez
wnioskującego o przeniesienie/przyjęcie) opiekuna/promotora (do 6 stron A4);
4) oświadczenie opiekuna/promotora naukowego;
5) rekomendację kierownika katedry lub zespołu badawczego;
6) oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni;
7) oświadczenie o nieposiadaniu/ posiadaniu statusu doktoranta (niepotrzebne skreślić);
8) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
9) niniejszy wykaz złożonych dokumentów.
Oświadczam, że celem uzyskania dodatkowych punktów, składam niżej wymienione dokumenty,
które są kompletne i nie wymagają uzupełnienia (niepotrzebne skreślić):
9) wykaz publikacji w czasopismach z ostatnich trzech lat z zakresu nauk o kulturze fizycznej wraz z
nadbitkami kserograficznymi;
10) wykaz publikacji w formie monografii lub rozdziałów w monografii z ostatnich trzech lat z zakresu
nauk o kulturze fizycznej wraz z nadbitkami kserograficznymi;
11) jedną pisemną opinię opiekuna studenckiego koła naukowego, poświadczającą aktywny udział w kole;
wraz ze streszczeniami doniesień naukowych potwierdzających aktywny udział kandydata w
konferencjach naukowych, w których reprezentował studenckie koło naukowe;
12) pisemne poświadczenie uczestnictwa w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
13) potwierdzoną przez Akademię kserokopię listu gratulacyjnego, wyróżnienia, dyplomu uznania, etc.;
14) jedną potwierdzoną przez Akademię kserokopię certyfikatu znajomości języka obcego;
15) jedną potwierdzoną przez Akademię kserokopię świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych;
jedną potwierdzoną przez Akademię kserokopię zaświadczenia o posiadaniu aktualnej klasy sportowej
mistrzowskiej lub o reprezentowaniu Polski w zespołowych grach sportowych.
………....................................................
(podpis kandydata)

Wypełnia i podpisuje pracownik dziekanatu, przyjmujący dokumenty

Komplet dokumentów został złożony dnia …………… września 2019 r.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia ……… września 2019 r. godz. ……………….

………..........................................................
(podpis i pieczątka imienna pracownika dziekanatu)

Załącznik nr 9 do uchwały Nr AR001-1-V/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 28 maja 2019 roku

Katowice, dnia ………………………….
..................................................................
(Imię i nazwisko kandydata)

WYKAZ PUBLIKACJI Z OSTATNICH TRZECH LAT
Tytuł publikacji w czasopiśmie

Autorzy

Data publikacji
Liczba
lub data przyjęcia do druku punktów
(miesiąc, rok)

………....................................................
(podpis kandydata)
Wypełnia Dział Informacji Naukowej AWF Katowice, po złożeniu dokumentów.
Łączna liczba punktów ………………
….………………………………………………………
(potwierdzenie Działu Informacji Naukowej)

Załącznik nr 9a do uchwały Nr AR001-1-V/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 28 maja 2019 roku

Katowice, dnia ………………………….
..................................................................
(Imię i nazwisko kandydata)

WYKAZ PUBLIKACJI Z OSTATNICH TRZECH LAT

Tytuł monografii/ rozdziału w
monografii

Autorzy

Data wydania
(miesiąc, rok)

………..................................................
(podpis kandydata)

Wypełnia Dział Informacji Naukowej AWF Katowice, po złożeniu dokumentów.
Łączna liczba punktów…………………
….………………………………………………
(potwierdzenie Działu Informacji Naukowej)

Załącznik nr 10 do uchwały Nr AR001-1-V/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 28 maja 2019 roku

Katowice, dnia …………………….

..................................................................
(opiekun studenckiego koła naukowego/kierownik zespołu badawczego*)

POTWIERDZENIE AKTYWNEGO UDZIAŁU
W STUDENCKIM KOLE NAUKOWYM/ZESPOLE BADWCZYM*

Potwierdzam aktywny udział Pani/Pana ………………………………………………………….
w studenckim kole naukowym/ zespole badawczym* w AWF Katowice
…………………………………………………………………………………………………..…
(nazwa koła naukowego/zespołu badawczego*)

w roku akademickim ……………………………………………………………………………
Na odwrocie zamieszczono streszczenia doniesień naukowych, potwierdzające aktywny udział
w kole naukowym/zespole badawczym*, podpisane przez kandydata i potwierdzone przez
opiekuna studenckiego koła naukowego/kierownika zespołu badawczego*.

………....................................................
(podpis opiekuna studenckiego koła naukowego/kierownika zespołu badawczego*)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 11 uchwały Nr AR001-1-V/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 28 maja 2019 roku

Katowice, dnia ………………………………….
..................................................................
(Imię i nazwisko kandydata)

POŚWIADCZENIE PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Poświadczam uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych w AWF Katowice w roku akademickim
2017/2018 lub/i w roku akademickim 2018/2019
w dniu/ dniach …………………………………………………………………………………….
(termin zajęć)

…………………………………………………………………………………………………..…
(nazwa przedmiotu/ modułu zajęć)

które prowadził ………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko nauczyciela akademickiego)

w Katedrze ………………………………………………………………………………………
(nazwa katedry)

………....................................................
(podpis kandydata)

Potwierdzam:

….………………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna kierownika katedry)

….………………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna dziekana)

