REGULAMIN OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH
STUDIA DOKTORANCKIE
KIERUNEK: HISTORIA
INSTYTUT HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ

§1
Postanowienia
ogólne
Na podstawie artykułu 197 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.) oraz rozporządzenia MNiSW z dnia 19
stycznia 2015 (Dz. U z 2015, poz. 172) i 10 lutego 2017 r. (Dz. U z 2017, poz. 256) Instytut
Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku organizuje w ramach programu
kształcenia na kierunku historia obowiązkowe praktyki dydaktyczne.
Niniejszy regulamin określa zasady organizowania, odbywania, nadzorowania i zaliczania
obowiązkowych praktyk na studiach doktoranckich w zakresie historii.

§2
Obowiązek i terminy odbywania praktyk
1. Praktyki zawodowe służą zdobywaniu umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz
podnoszeniu kompetencji społecznych doktorantów. Doktoranci mają obowiązek odbycia w
czasie studiów praktyki zawodowej w wymiarze przewidzianym w programie studiów - w
formie samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich
prowadzeniu.
2. Obowiązujący wymiar praktyk zawodowych dla studiów trzeciego stopnia nie może być
mniejszy niż 10 godzin i większy niż 90 godzin w wymiarze rocznym.
3. Doktoranci mają obowiązek rozliczenia się z praktyki dydaktycznej (przedłożenie
stosownych dokumentów u kierownika Studiów Doktoranckich) w terminie do końca
września roku akademickiego.
§3
Organizacja i zasady odbywania obowiązkowych praktyk
1. Prowadzenie zajęć lub współuczestniczenie w ich prowadzeniu w ramach praktyk powierza
się doktorantom w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz w instytucjach, z którymi Akademia
Pomorska ma podpisane umowy o współpracy.

2. Wymiar zajęć przypisanych doktorantom zależny jest od planowanej w Instytucie Historii i
Politologii liczby godzin ponadwymiarowych. Doktorantów Instytutu Historii i Politologii
Akademii Pomorskiej obowiązuje co najmniej 10 godzin praktyk dydaktycznych rocznie.
3. Doktorant samodzielnie może prowadzić zajęcia w formie ćwiczeń lub konwersatorium.
Seminaria dyplomowe mogą być prowadzone przez doktorantów wyłącznie w formie
współuczestniczenia.

§4
Nadzór i zaliczenie obowiązkowych praktyk
1. Nadzór nad realizacją obowiązkowych praktyk w Instytucie Historii i Politologii Akademii
Pomorskiej w Słupsku sprawuje kierownik studiów doktoranckich.
2. Pomocy w organizacji praktyk udziela doktorantowi opiekun/promotor. Doktorant jest
zobowiązany do wypełnienia wymagań określonych przez opiekuna naukowego.
3. Odbycie praktyki doktoranta potwierdza opiekun/promotor (na podstawie karty praktyk –
zał. nr 1).
5. Zaliczenie praktyki w każdym roku akademickim jest jednym z warunków uzyskania przez
doktoranta zaliczenia roku.
6. Na podstawie karty praktyk zatwierdzonej przez opiekuna naukowego/promotora
kierownik studiów doktoranckich dokonuje wpisu do karty zaliczeń doktoranta zaliczając
doktorantowi odbycie praktyki dydaktycznej.
7. Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego,
prowadzący zajęcia dydaktyczne na uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu jest
zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Podstawą
zaliczenia praktyki jest dokument potwierdzający ilość godzin prowadzonych przez
doktoranta, potwierdzony pieczęcią instytucji i podpisany przez kierownika jednostki
organizacyjnej uczelni, w której doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne.

Załącznik nr 1

Karta praktyki doktoranta
Imię i nazwisko doktoranta:.....................................................................................................
Rok akademicki:.................................................................
Przedmiot, w którego
prowadzeniu doktorant
uczestniczył

Przedmiot, z którego
doktorant samodzielnie
prowadził zajęcia

Zrealizowany temat

Zrealizowany temat

Data zajęć i liczba
godzin

Data zajęć i liczba
godzin

Podpis pracownika
współuczestniczącego
w zajęciach

Podpis pracownika
nadzorującego
zajęcia

Data przedłożenia karty i podpis doktoranta:...........................................................................
Podpis opiekuna naukowego/promotora………………………………………………………

