INFORMACJA O FORMACH I SPOSOBACH ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
ROK IV

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim zobowiązuje wszystkich
doktorantów (niezależnie od tego, czy pobierają stypendium doktoranckie) do odbywania praktyk
zawodowych w postaci przeprowadzenia zajęć w wymiarze minimum 10, maksimum 90 godzin
rocznie.
Zwolnieni z obowiązku odbywania praktyki są doktoranci wpisani na IV rok w związku z
przedłużeniem okresu odbywania studiów.
1. Forma praktyki zawodowej
Praktyka powinna mieć formę prowadzenia zajęć lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach – za
zgodą kierownika studiów doktoranckich – uczestniczenia w ich prowadzeniu.
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 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.
Zajęcia prowadzone przez doktoranta muszą być hospitowane; hospitację zajęć (przynajmniej 4
godziny rocznie) może przeprowadzić 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.
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 (przynajmniej 10 godzin rocznie);
prowadzący wypełnia arkusz hospitacyjny po każdych hospitowanych zajęciach; do zaliczenia
praktyki doktorant przedstawia arkusze hospitacji 8 godzin zajęć;



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.

Nie można traktować jako praktyki zawodowej hospitowania przez doktoranta zajęć, które są
prowadzone przez pracownika UWr (inną osobę).

2. Sposób zaliczenia praktyki zawodowej
2.1. osoby immatrykulowane w r. ak. 2013/14 (obecnie IV rok studiów) realizują program przyjęty
przez Radę Wydziału Filologicznego 16 kwietnia 2013 r. i zaliczają praktykę zawodową zgodnie z
ustalonymi w nim zasadami.
Zaliczanie doktorantom praktyki odbywa się dwuetapowo: po II i po IV roku. Warunkiem
zaliczenia IV roku jest odbycie w ciągu III i IV roku co najmniej 20 godzin zajęć i przedstawienie
odpowiedniego zaświadczenia oraz arkuszy hospitacji 8 godzin zajęć.
Hospitację zajęć może przeprowadzić promotor (opiekun) doktoranta lub inna osoba
wskazana przez zastępcę dyrektora instytutu/katedry ds. dydaktycznych. Zaświadczenie podpisuje
dyrektor ds. dydaktycznych lub inna wskazana przez niego osoba.
Formularz zaświadczenia o odbyciu zajęć dydaktycznych oraz obowiązujący arkusz hospitacji
zajęć znajdują się na stronie Wydziału Filologicznego – zakładka Studia Doktoranckie, Wzory
dokumentów.
Do zaliczenia roku wymagane są informacje w odpowiednich rubrykach w Karcie przebiegu studiów
doktoranckich:
a. doktorant prowadził zajęcia - wymienia je w rubryce Zrealizowane zajęcia dydaktyczne w ramach
praktyk zawodowych+ Data i podpis z-cy dyrektora ds. dydaktycznych
b. doktorant uczestniczył w prowadzeniu zajęć: - informacja (wraz z podaniem nazwy zajęć i ich
wymiaru zgodnie z planem studiów oraz liczby godzin zajęć przeprowadzonych przez doktoranta)
oraz ocena w rubryce Ocena przeprowadzonych zajęć dydaktycznych + Data i podpis osoby
odpowiedzialnej za ocenę
c. doktorant nie prowadził zajęć: - informacja w rubryce Ocena przeprowadzonych zajęć
dydaktycznych + Data i podpis z-cy dyrektora ds. dydaktycznych
Arkusze hospitacji (w sumie 8 za dwa lata ) należy przedstawić najpóźniej wraz z zaświadczeniem
(po zakończeniu zajęć w semestrze letnim IV roku).

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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