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REGULAMIN  PRAKTYK  ZAWODOWYCH   

W  SZKOLE  DOKTORSKIEJ   

UNIWERSYTETU  KAZIMIERZA WIELKIEGO 

 

§ 1  

1. Praktyki zawodowe przygotowują doktoranta kształcącego się w Szkole Doktorskiej do 

wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. 

2. Celem praktyk zawodowych jest osiągniecie określonych w programie kształcenia efektów 

uczenia się, dotyczących w szczególności: 

• samodzielnego planowania i działań na rzecz własnego rozwoju oraz inspirowania                       

i organizowania rozwoju innych osób; 

• umiejętności przekazywania posiadanej wiedzy, organizowania i nadzorowania procesu 

uczenia się innych osób poprzez przygotowywania i prowadzenie zajęć ze studentami, 

w szczególności dobrania odpowiednich metod dydaktycznych i sposobów weryfikacji 

efektów uczenia się; 

• znajomości oraz umiejętności praktycznego stosowania nowoczesnych technik                          

i metod dydaktycznych;  

• umiejętności inicjowania i prowadzenia dyskusji. 

3. Praktyki zawodowe doktoranta mogą odbywać się w formie: 

• samodzielnego prowadzenia zajęć ze studentami w formie ćwiczeń, konwersatoriów, 

warsztatów lub innej formie przewidzianej w programie kształcenia – doktorant jest 

wskazany w planie zajęć jako prowadzący zajęcia, 

• uczestniczenia w prowadzeniu zajęć z promotorem lub innym nauczycielem 

akademickim w formie ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów lub innej formie 

przewidzianej w programie kształcenia. Przeniesiono z par. 3 punkt  

4. Zajęcia dydaktyczne w ramach praktyk zawodowych prowadzone są na Uniwersytecie 

Kazimierza Wielkiego dla studentów kształcących się na studiach licencjackich lub 

magisterskich. Doktorant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących 

nauczycieli akademickich. 

5. Jeżeli doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne w innej uczelni może złożyć wniosek                 

o zaliczenie praktyk do Dyrektora szkoły doktorskiej. Do wniosku załącza się zaświadczenie 

z miejsca prowadzenia praktyk. Decyzję o zaliczeniu praktyk podejmuje Dyrektor szkoły 

doktorskiej. 
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6. Praktyki zawodowe są realizowane w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni 

lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze 30 godzin dydaktycznych rocznie na III 

roku i 30 godzin dydaktycznych rocznie na IV roku kształcenia. 

7. Praktyka zawodowa przewidziana programem szkoły doktorskiej kończy się zaliczeniem. 

8. Za zajęcia realizowane w ramach rocznego obowiązującego wymiaru praktyk zawodowych 

doktorant nie pobiera wynagrodzenia. 

§ 2 

1. Zapewnienie doktorantom możliwości odbywania zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 

zawodowych powierza się Dziekanom.  

2. Dziekan właściwy dla dyscypliny, w ramach której doktorant odbywa kształcenie w szkole 

doktorskiej, wyznacza zajęcia dydaktyczne (w porozumieniu z zastępca ds. kształcenia),                           

w ramach których doktorant realizuje praktyki zawodowe. 

3. Nadzór nad odbywaniem praktyk zawodowych przez doktoranta sprawuje nauczyciel 

akademicki współprowadzący zajęcia (praktyki zawodowe w formie uczestniczenia 

w prowadzeniu zajęć) lub promotor/promotorzy. Do zadań promotora należy                                 

w szczególności weryfikacja poprawności treści zawartych w sylabusie (w przypadku 

praktyk zawodowych realizowanych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych). 

4.  Za zadania określone w ust. 3 nauczyciel akademicki nie otrzymuje dodatkowego 

wynagrodzenia. Nauczyciel akademicki współprowadzący zajęcia z doktorantem otrzymuje 

pełne wynagrodzenie za prowadzenie zajęć. Współprowadzenie zajęć z doktorantem nie 

powoduje redukcji wymiaru czasu prowadzenia zajęć przez nauczyciela akademickiego. 

5.  Dziekani przekazują informację o formie praktyk wraz z obciążeniami dydaktycznymi 

doktorantów za pośrednictwem Dyrektora szkoły doktorskiej do Działu Jakości 

i Organizacji Kształcenia UKW na wzorze określonym w załączniku nr 2 do 10 czerwca 

(przed rozpoczęciem praktyk w danym roku akademickim). W systemie USOS odnotowuje 

się prowadzenie praktyk zawodowych realizowanych w formie prowadzenia zajęć 

dydaktycznych – doktorant jest rejestrowany w systemie jako osoba prowadząca zajęcia 

w pełnym wymiarem godzin. W systemie USOS odnotowuje się prowadzenie praktyk 

zawodowych realizowanych w formie uczestniczenia w prowadzeniu zajęć – doktorant jest 

rejestrowany w systemie jako osoba prowadząca zajęcia z zerowym wymiarem godzin (do 

weryfikacji). 

§ 3 

1. Doktorant prowadzący zajęcia dydaktyczne przygotowuje sylabus (opis przedmiotu 

kształcenia) według wzoru obowiązującego na uczelni. 

2. Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć w ramach praktyki polega na: 
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• współuczestniczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie określonym 

przez nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia, 

• obserwacji zajęć dydaktycznych w zakresie określonym przez nauczyciela 

akademickiego prowadzącego zajęcia,  

• wykonywaniu zadań dydaktycznych określonych przez nauczyciela akademickiego 

prowadzącego zajęcia, w szczególności opracowywaniu materiałów dydaktycznych 

oraz konspektów zajęć. 

3. Praktyka zawodowa może odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej poprzez 

platformę MS Teams albo Moodle według zasad określonych zarządzeniem Rektora. 

§ 4 

1. Promotor zobowiązany jest do hospitacji zajęć prowadzonych przez doktoranta w ramach 

praktyki zawodowej i przedłożenia Dyrektorowi szkoły doktorskiej arkusza hospitacji 

według wzoru określonego w załączniku nr 3 przynajmniej raz na 30 godzin praktyk.  

2. Jeżeli doktorant współprowadzi zajęcia z promotorem, promotor nie jest zatrudniony na 

Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego lub zaistniały szczególne okoliczności 

uniemożliwiające promotorowi hospitację, hospitację zajęć przeprowadza Dyrektor szkoły 

doktorskiej lub samodzielny pracownik badawczo-dydaktyczny wyznaczony przez 

Dziekana. 

§ 5 

1. Zaliczenie praktyk zawodowych odbywa się na podstawie: 

• karty praktyk zawodowych doktoranta (załącznik nr 1),  

• arkuszu hospitacji zajęć w ramach praktyki zawodowej doktoranta (załącznik nr 3). 

2. Doktorant po zakończonych praktykach zawodowych przedkłada Dziekanowi 

reprezentującemu dyscyplinę, w zakresie której prowadzone jest kształcenie doktoranta, 

kartę praktyk zawodowych doktoranta wraz z arkuszem hospitacji zajęć. Dziekan na karcie 

praktyk potwierdza odbycie praktyki zawodowej przez doktoranta. 

3. Dyrektor szkoły doktorskiej dokonuje zaliczenia praktyk zawodowych doktoranta po 

otrzymaniu wymienionych w ust. 1 dokumentów poprzez wpis w indeksie doktoranta oraz 

w systemie USOS. 

4. Brak zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze określonym w programie kształcenia 

może skutkować skreśleniem z listy doktorantów. 

 

 

Rada Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego uchwałą nr 4/20202/2021 z dnia 13 

kwietnia 2021 r. zatwierdziła Regulamin praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej UKW. 


