Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Rynek 34, II p.
31-010 Kraków

Regulamin praktyk dydaktycznych dla Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk
Humanistycznych UJ

1.

Każdy doktorant, który w programie kształcenia w SDNH UJ wybrał ścieżkę przygotowania do
pracy dydaktycznej i chce rozpocząć pracę dydaktyczną w ramach wolontariatu oraz po ocenie
śródokresowej, ma obowiązek odbycia praktyk dydaktycznych w liczbie 60 godzin na cały cykl
kształcenia (36 lub 48 miesięcy).

2.

Praktyki dydaktyczne odbywają się wyłącznie pod opieką doświadczonych nauczycieli
akademickich.

3.

Celem praktyk dydaktycznych jest umożliwienie doktorantom uzyskania kompetencji w zakresie
wiedzy, umiejętności i umiejętności społecznych określonych na poziomie 8 PRK, a w
szczególności W5, K1 a także, stosownie do szczególnych warunków odbywania praktyk
dydaktycznych, U6.

4.

Kierownikiem praktyk dydaktycznych jest każdorazowo promotor uczestniczącego w nich
doktoranta.

5.

Rozłożenia godzin praktyk pomiędzy poszczególne lata kształcenia dokonuje doktorant w
porozumieniu z kierownikiem praktyk.

6.

Praktyki odbywają się na zasadach obowiązujących w jednostce, w której realizuje je doktorant.

7.

Zaliczenia praktyk dokonuje kierownik programu doktorskiego po odbyciu praktyk i uzyskaniu
zatwierdzenia przez promotora głównego lub w jego zastępstwie współpromotora/promotora
pomocniczego oraz potwierdzenia ich odbycia przez kierownika jednostki, w której były
realizowane.

8.

Warunkiem zaliczenia przez doktoranta praktyk dydaktycznych jest przygotowanie i złożenie
kierownikowi programu doktorskiego zgłoszenia odbycia praktyk dydaktycznych.

Dokument

ten należy przygotować wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu
(Załącznik nr 1).
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Załącznik nr 1.

Zgłoszenie odbycia praktyk dydaktycznych w ramach kształcenia w
Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Imię i nazwisko Doktoranta
Program doktorski
Promotor/Promotorzy
Jednostka, w której odbywała się
praktyka
Kurs/y, w ramach którego/ych
odbywała się praktyka wraz z ich
koordynatorami
Forma kursu/ów, w ramach którego/
ych odbywała się praktyka (wykład/
ćwiczenia/konwersatorium/zajęcia
zdalne, inne (wskazać jakie))
Opiekun praktyki
Rok akademicki, w którym się odbyła
praktyka
Semestr i terminy, w których odbyła się
praktyka

___________________________
Podpis/y koordynatora/ów kursu

__________________________
Podpis kierownika jednostki

__________________
Podpis Doktoranta

_________________________
Promotor główny

______________________________
Kierownik Programu doktorskiego

