INFORMACJA O FORMACH I SPOSOBACH ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
LATA I-IV

1. Zasady odbywania praktyki zawodowej
Praktyka ma formę samodzielnego prowadzenia zajęć, w wymiarze minimum 10, maksimum 90
godzin rocznie. Rozliczana jest w systemie rocznym, w semestrze letnim. W szczególnie
uzasadnionych wypadkach praktyka może mieć formę uczestniczenia w prowadzeniu zajęć.
Samodzielne prowadzenie zajęć:








zajęcia przydziela dyrektor Instytutu/ kierownik Katedry (lub – zgodnie z podziałem
kompetencji - zastępca dyrektora ds. dydaktycznych) w porozumieniu z opiekunem
naukowym/promotorem. Wskazane jest, by wybór łączył się z tematyką pracy doktorskiej lub
dyscypliną, w której prowadzone są badania
obowiązkiem nauczyciela-doktoranta jest:
- przygotowanie pod nadzorem opiekuna naukowego/promotora (lub innej osoby
wskazanej przez dyrektora Instytutu/Katedry ds. dydaktycznych) szczegółowego programu i
rozkładu zajęć;
- przeprowadzenie zajęć zgodnie z zasadami prowadzenia danego przedmiotu/modułu
w Instytucie/Katedrze;
na każdym roku przynajmniej 4 godziny zajęć prowadzonych przez doktoranta muszą być
hospitowane; hospitację zajęć może przeprowadzić opiekun naukowy/promotor (promotor
pomocniczy) doktoranta lub inna osoba wskazana przez dyrektora Instytutu/kierownika
Katedry.
zajęcia prowadzone przez doktoranta podlegają ocenie studentów zgodnie z obowiązującymi
zasadami ewaluacji zajęć dydaktycznych.

Doktorant, któremu nie przydzielono zajęć, w ciągu pierwszych dwóch tygodni semestru występuje o
zgodę kierownika studiów doktoranckich na odbywanie praktyki w formie uczestniczenia w
prowadzeniu zajęć. Podanie musi być opatrzone opinią dyrektora Instytutu/ kierownika Katedry (lub –
zgodnie z podziałem kompetencji – zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych), przedstawiającą
uzasadnienie nieprzydzielenia doktorantowi zajęć do samodzielnego prowadzenia i zawierającą
wskazanie zajęć, w których prowadzeniu doktorant ten będzie uczestniczył.
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć polega na:
 współpracy z prowadzącym zajęcia pracownikiem UWr (mającym stopień co najmniej
doktora) w przygotowywaniu zajęć przed ich rozpoczęciem (np. dyskusja nad programem,
gromadzenie materiałów dydaktycznych);


wykonywaniu prac powierzonych przez prowadzącego dane zajęcia (np. przygotowanie
materiałów pomocniczych, prowadzenie dyskusji, przygotowanie prezentacji itp.);



przeprowadzeniu zajęć w obecności prowadzącego (4-6 godzin); prowadzący wypełnia arkusz
hospitacyjny po każdych hospitowanych zajęciach; do zaliczenia praktyki doktorant
przedstawia arkusze hospitacji;



przygotowaniu pod kierunkiem prowadzącego pracy kontrolnej dla grupy ćwiczeniowej (wraz
z poprawą i propozycją ocen; ostateczną poprawę i ocenę przeprowadza prowadzący zajęcia);



sprawdzaniu prac zaliczeniowych, proponowaniu ocen; ostateczną poprawę i ocenę
przeprowadza prowadzący zajęcia.

Podstawą zaliczenia jest ocena opisowa uwzględniająca wszystkie wskazane wyżej elementy;
dokonuje jej prowadzący dane zajęcia w Karcie przebiegu studiów doktoranckich.
2.

Do zaliczenia roku wymagane są:
a. w przypadku samodzielnego prowadzenia zajęć: pozytywna ocena opisowa w Karcie
przebiegu studiów doktoranckich przez osobę wskazaną do hospitacji zajęć, uwzględniająca
wyniki oceny zajęć przez studentów.
b. w przypadku uczestniczenia w prowadzeniu zajęć: pozytywna ocena opisowa w Karcie
przebiegu studiów doktoranckich dokonana przez prowadzącego dane zajęcia.

Wszystkie informacje dotyczące samodzielnego prowadzenia zajęć muszą być zgodne z danymi
w systemie USOS.
W przypadku przekroczenia 90 godzin prowadzonych zajęć dydaktycznych w roku akademickim (i
tylko wtedy) uczestnicy studiów doktoranckich otrzymują wynagrodzenie jak za godziny
ponadwymiarowe według zasad określonych dla nauczycieli akademickich w oparciu o umowę
cywilnoprawną.
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