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Załącznik do Uchwały nr 1/2022/RSD NHIS UG 

 

 

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 

DOKTORANTÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK 

HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH  

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

(tekst ujednolicony) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Regulamin praktyk zawodowych doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i 

Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, tryb i 

formę odbywania praktyk zawodowych przez doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk 

Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, zwanych dalej „doktorantami”. 

 

§ 2. Cele praktyk zawodowych 

1. Praktyki zawodowe mają na celu przygotowanie doktoranta do wykonywania zawodu 

nauczyciela akademickiego. 

2. Szczegółowymi celami praktyk zawodowych są realizacja i weryfikacja określonych w 

programie kształcenia efektów uczenia się, dotyczących w szczególności wykazania się 

przez doktoranta: 

1) szeroką wiedzą z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej oraz pokrewnych dyscyplin 

naukowych;   

2) znajomością kierunków rozwoju nauki, najnowszych odkryć oraz aktualnego dorobku 

naukowego, w tym światowego, w wybranej dyscyplinie naukowej;  

3) umiejętnością przekazywania posiadanej wiedzy, inspirowania, organizowania 

i nadzorowania procesu uczenia się innych osób poprzez przygotowywanie i 

prowadzenie zajęć ze studentami, w szczególności dobranie odpowiednich metod 

dydaktycznych i sposobów weryfikacji efektów uczenia się; 

4) znajomością oraz umiejętnością praktycznego stosowania nowoczesnych technik i 

metod dydaktycznych; 

5) umiejętnością inicjowania i prowadzenia dyskusji; 

6) umiejętnością rozpoznawania oraz gotowością do trafnego rozstrzygania dylematów 

związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela akademickiego. 

 

§ 3. Zasady i tryb odbywania praktyk zawodowych 

1.  W trakcie kształcenia w szkole doktorskiej doktorant odbywa w każdym okresie 

rozliczeniowym praktyki zawodowe wynikające z ramowego programu kształcenia, w 

formie i wymiarze ustalonych w programie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 

wniosek doktoranta, dyrektor szkoły doktorskiej może ustalić inny termin odbywania 

praktyk.  
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2. Doktorant odbywa praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 

uczestniczenia w ich prowadzeniu, pod opieką promotora lub innego nauczyciela 

akademickiego w ramach dyscypliny naukowej, w której przygotowywana jest rozprawa 

doktorska. Praktyki zawodowe doktorant może odbywać w szczególności poprzez: 

1) samodzielne prowadzenie zajęć, w tym zajęć fakultatywnych dla studentów w ramach 

przedmiotu do wyboru, z zastrzeżeniem, że doktorant jest wskazany w planie zajęć jako 

prowadzący zajęcia; 

2) uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez promotora lub innego nauczyciela 

akademickiego;  

3) współprowadzenie zajęć wraz z promotorem lub innym  nauczycielem akademickim; 

4) realizację zastępstw na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, za 

zgodą nauczyciela akademickiego prowadzącego dane zajęcia; 

5) samodzielne prowadzenie zajęć dodatkowych, nieobjętych obowiązkowym programem 

kształcenia studentów po uzgodnieniu z właściwym dziekanem lub dyrektorem 

instytutu. 

3. Dziekan wydziału lub wskazany przez niego dyrektor instytutu realizującego 

kształcenie w ramach dyscypliny naukowej, w której doktoranci przygotowują 

rozprawy doktorskie, określa szczegółową formę praktyk zawodowych dla 

poszczególnych roczników tych doktorantów. 

4. Praktyki zawodowe doktorant odbywa podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych 

na wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorant może odbywać praktyki 

zawodowe poza Uniwersytetem Gdańskim, za uprzednią zgodą dyrektora szkoły 

doktorskiej i promotora.    

 

§ 4. Prawa doktoranta związane  z odbywaniem praktyk zawodowych 

Doktorant odbywający praktyki zawodowe ma prawo do: 

1) prowadzenia zajęć w warunkach odpowiadających wymogom bezpieczeństwa i higieny 

pracy nauczycieli akademickich; 

2) korzystania z obsługi biurowo-administracyjnej, w zakresie w jakim prawo to 

przysługuje nauczycielom akademickim; 

3) korzystania z pomieszczeń odpowiednich do prowadzenia zajęć dydaktycznych i 

konsultacji; 

4) dostępu do platform edukacji zdalnej, zalecanych przez Uniwersytet Gdański w 

odrębnych przepisach wewnętrznych oraz do korzystania ze środków zdalnej 

komunikacji ze studentami, umożliwiających prowadzenie zajęć, jak w przypadku 

nauczycieli akademickich. 

 

§ 5.  Obowiązki doktoranta związane z odbywaniem praktyk zawodowych  

Do obowiązków doktoranta odbywającego praktyki zawodowe należy: 

1) dbanie o rzetelną i merytoryczną realizację prowadzonych zajęć; 

2) ukończenie właściwego szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych; 

3) prowadzenie konsultacji dla studentów w wymiarze ustalonym z promotorem, jednak nie 

mniej niż 5 godzin w formie zdalnej lub stacjonarnej na każde 15 godzin samodzielnie 
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przeprowadzonych zajęć; 

4) przedstawienie dyrektorowi szkoły doktorskiej sprawozdania z realizacji praktyk 

zawodowych w formie karty praktyk zawodowych, zwanej dalej „Kartą”, której wzór 

określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 6. Organizacja praktyk zawodowych 

1. Dziekan wydziału lub wskazany przez niego dyrektor instytutu realizującego kształcenie w 

ramach dyscypliny naukowej, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, ma 

obowiązek umożliwienia doktorantowi odbycia praktyk zawodowych w formach, o których 

mowa w § 3 ust. 2, w tym poprzez samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych. W 

przypadku dyscypliny naukowej prowadzonej na więcej niż jednym wydziale, 

rozstrzygające znaczenie ma miejsce pracy promotora doktoranta. 

2. Nadzór nad odbywaniem praktyk zawodowych przez doktoranta sprawuje promotor. Do 

jego zadań należy również pomoc doktorantowi w organizacji i odbywaniu praktyk w 

odpowiednim wymiarze, w porozumieniu z właściwym dziekanem lub wskazanym przez 

niego dyrektorem instytutu, oraz zapewnienie możliwości realizacji i weryfikacji osiągnięcia 

przez doktoranta przypisanych do praktyk efektów uczenia się.  

3. Ewidencję praktyk zawodowych doktorantów prowadzi pracownik Sekcji ds. Obsługi 

Administracyjnej Szkół Doktorskich. 

 

§ 8. Zaliczenie praktyk zawodowych 

1. Zaliczenie praktyk zawodowych w karcie okresowych osiągnięć doktoranta jest 

dokonywane przez Dyrektora zgodnie z Kartą oraz zaświadczeniem o realizacji efektów 

uczenia się wydanym przez właściwego dziekana lub dyrektora/kierownika jednostki 

organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do 

Regulaminu. 

2. Dyrektor zalicza praktyki zawodowe w karcie okresowych osiągnięć doktoranta.  

3. Doktorant składa łącznie z rocznym sprawozdaniem, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 2 

Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego, zaświadczenie o realizacji 

efektów uczenia wraz z Kartą. 

4. Jeżeli doktorant odbywał praktyki zawodowe w innej uczelni to do Karty  i zaświadczenia o 

realizacji efektów uczenia dołącza sylabus przedmiotu, w ramach którego odbywał praktyki. 

 

§ 9. Nieodpłatność praktyk zawodowych 

Za prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych doktorant nie otrzymuje 

wynagrodzenia. 

 



 

 

                Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego        

   

Rok akademicki: ......../........ 

KARTA PRAKTYK ZAWODOWYCH 

Imię i nazwisko: ......................................................................   Nr albumu: ..................... 

Rok kształcenia: ............ Dziedzina: ................................................... Dyscyplina: ............................................... 

 

Lp. 
Nazwa przedmiotu  

kierunek, poziom i rok studiów 
Opis praktyki zawodowej 

Forma 

praktyk* 

Liczba 

godzin 
Data 

Czytelny podpis 

osoby zlecającej/ 

nadzorującej 

przeprowadzenie 

zajęć 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

4. 
      

5. 
      

*Zajęcia prowadzone w formie asystowania (A), współprowadzenia (z wpisaniem do PENSUM) (W), samodzielnie (z wpisaniem do PENSUM) (S) lub w 

trybie mieszanym (M) 

 

…………………………………………… 

Czytelny podpis doktoranta  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

………………………………………….. 
Pieczęć jednostki organizacyjnej uczelni 

Gdańsk, dnia ......................... 

 

ZAŚWIADCZENIE O  REALIZACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/i/ ......................................................................., doktorant/ka 

………… roku kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu 

Gdańskiego w dyscyplinie naukowej…... .................................j odbył/a/ praktykę zawodową prowadząc 

zajęcia: ...................................................................................................................................................... 

w terminie od ............................. do ............................. w semestrze …………………… roku 

akademickiego …………………………w wymiarze ............................. godzin w formie* …………  

W trakcie praktyki zawodowej doktorant/ka wykazał(a) się*: 

Lp Efekty uczenia się TAK NIE 

1. szeroką wiedzą z zakresu studiowanej dyscypliny oraz nauk pokrewnych   

2. znajomością kierunków rozwoju, najnowszych odkryć oraz aktualnego dorobku 

naukowego (w tym światowego) w wybranej dyscyplinie 

  

3. umiejętnością przekazywania posiadanej wiedzy, inspirowania, organizowania 

i nadzorowania procesu uczenia się innych osób poprzez przygotowywanie i 

prowadzenie zajęć ze studentami, w szczególności dobranie odpowiednich metod 

dydaktycznych i sposobów weryfikacji efektów uczenia się 

  

4. znajomością oraz umiejętnością praktycznego stosowania nowoczesnych technik i 

metod dydaktycznych 

  

5. umiejętnością inicjowania i prowadzenia dyskusji   

6. umiejętnością rozpoznawania oraz gotowością do trafnego rozstrzygania dylematów 

związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela akademickiego 

  

*proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 

Ogólna ocena praktyki zawodowej (zaliczona, niezaliczona): ............................................... 

 

 

 

……................................................................................. 

pieczęć i podpis Dyrektora/Kierownika jednostki organizacyjnej 

 

 

*Zajęcia prowadzone w formie asystowania, współprowadzenia, samodzielnie lub w trybie mieszanym 


