Zarządzenie nr 254/2017/2018
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 27 września 2018 roku
w sprawie zasad realizacji i rozliczania praktyk zawodowych w formie
uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez doktorantów
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
oraz nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz § 59 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 Statutu UAM, oraz w związku art. 227 ust. 1 i
3, art. 279 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), która wejdzie w
życie
z dniem 1 października 2018 r., w celu zapewnienia prawidłowych
efektów kształcenia dla studiów doktoranckich, zarządza się co następuje:
§1
Doktorant w ramach programu studiów doktoranckich i wymiaru praktyk zawodowych
określonego na dany rok akademicki, w przypadku realizowania praktyk zawodowych
w formie uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, odbywa je na
zasadach określonych w niniejszym Zarządzeniu.
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§2
Przez uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych rozumie się wspólne
prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktoranta wraz z wyznaczonym,
zgodnie z niniejszym zarządzeniem nauczycielem akademickim, pod jego opieką i
przy jednoczesnej obecności doktoranta i nauczyciela akademickiego w trakcie
prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także przy przygotowywaniu zajęć i
egzaminowaniu studentów.
W ramach wymiaru praktyk zawodowych, o którym mowa w § 3 ust.1,
uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych polega na:
współpracy z wyznaczonym nauczycielem akademickim w przygotowywaniu
zajęć przed ich rozpoczęciem (m.in. dyskusja nad programem, gromadzenie
materiałów dydaktycznych, dobór literatury i materiałów merytorycznych) - nie
mniej niż 3 (trzy) i nie więcej niż 5 (pięć) godzin;
odbyciu instruktażu dydaktycznego u wyznaczonego nauczyciela akademickiego i
udziale w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela
akademickiego - nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 20 (dwadzieścia)
godzin;
prowadzeniu zajęć pod nadzorem i przy jednoczesnej obecności nauczyciela
akademickiego, który wspiera i udziela stosownych wskazówek doktorantowi, pod

warunkiem zrealizowania obowiązków, o których mowa w pkt. b) - nie mniej niż 4
(cztery) i nie więcej niż 10 (dziesięć) godzin;
d) przygotowaniu we współpracy i pod kierunkiem nauczyciela akademickiego zadań
egzaminacyjnych, uczestniczenie w ich sprawdzaniu i ocenianiu, rozmowach ze
studentami - nie mniej niż 3 (trzy) i nie więcej niż 5 (pięć) godzin.
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§3
Maksymalny wymiar praktyk zawodowych realizowanych w formie uczestniczenia
w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla doktoranta nie może przekraczać 30
(trzydziestu) godzin rocznie.
Jednostka organizacyjna uczelni prowadzącą studia doktoranckie określa dla
poszczególnych lat studiów doktoranckich wymiar godzin praktyk zawodowych,
które doktorant może odbywać w formie uczestniczenia w ich prowadzeniu.
Do pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego wlicza się zajęcia
dydaktyczne prowadzone przy uczestnictwie doktoranta w ramach realizowanych
przez niego praktyk zawodowych, w maksymalnym wymiarze 30 (trzydziestu)
godzin w semestrze, tj. do 60 (sześćdziesięciu) godzin rocznie bez względu na
liczbę doktorantów.
§4
Jednostka organizacyjna uczelni prowadząca studia doktoranckie zapewnia
doktorantowi, w ramach realizacji praktyk zawodowych w formie uczestniczenia w
prowadzeniu zajęć dydaktycznych, opiekę i nadzór wyznaczonego nauczyciela
akademickiego
będącego
pracownikiem
naukowo-dydaktycznym
lub
pracownikiem dydaktycznym, posiadającego co najmniej stopień doktora, w
zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, odznaczającego się
doświadczeniem metodycznym oraz uznaną renomą w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych. Wyznaczonym nauczycielem akademickim może być także
opiekun naukowy, jak i promotor doktoranta, spełniający opisane powyżej
wymogi.
Katalog zajęć dydaktycznych umożliwiających realizowanie praktyk zawodowych
w formie uczestniczenia w ich prowadzeniu, ustala kierownik studiów
doktoranckich danej jednostki prowadzącej studia doktoranckie.
Nauczyciela akademickiego, o którym mowa w niniejszym paragrafie, wyznacza
kierownik studiów doktoranckich w jednostce prowadzącej studia doktoranckie, w
porozumieniu z promotorem/opiekunem naukowym.

§5
Praktyki zawodowe, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, są zaliczane i
oceniane przez nauczyciela akademickiego, który sprawował opiekę i uczestniczył
we wspólnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych z doktorantem, w formie protokołu
zawierającego co najmniej:
a) liczbę godzin i opis czynności wykonywanych w ramach uczestniczenia w
prowadzeniu zajęć dydaktycznych, zgodnie z § 2 ust.2,

b) ocenę z przebiegu praktyk zawodowych wraz uzasadnieniem, które powinno
zawierać w szczególności opis realizacji przez doktoranta czynności
wykonywanych w ramach uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
zgodnie z § 2 ust.2.
§6
Protokół, o którym mowa w § 5 przesyłany jest do Prorektora ds. kształcenia, za
pośrednictwem Biura Rady Jakości Kształcenia, oraz do kierownika studiów
doktoranckich, niezwłocznie po jego sporządzeniu, nie później jednak niż w ciągu 14
(czternastu) dni od dnia zakończenia praktyk zawodowych realizowanych w formie
uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2018 roku.

Rektor
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

