
Zasady odbywania praktyk zawodowych 
na studiach doktoranckich 

 
 

Postanowienia ogólne 
1. Student/ka studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych (doktorant) jest 

zobowiązany/a do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów 
kształcenia, w wymiarze określonym w „Programie studiów doktoranckich”. 

2. Praktyka może mieć charakter dydaktyczny, polegać na realizacji zadań o charakterze 
organizacyjnym, z zakresu animacji kultury, prac redakcyjnych oraz przybierać inne 
formy uzgodnione z opiekunem/promotorem i Kierownikiem Studium. 

 
Cele praktyk 

 
3. Praktyki doktoranckie maja na celu w szczególności: 
• naukę warsztatu dydaktycznego w zakresie nauk społecznych 
• nabycie umiejętności działań ze sfery animacji kultury 
• zapoznanie się z organizacją procesu dydaktycznego Uczelni 
• poznanie procesu organizowania konferencji i powstawania publikacji naukowych 

 
 

Organizacja praktyk 
4. Formalny i merytoryczny nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje 

opiekun(ka)/promotor(ka). Zaliczenie praktyki potwierdza on/ona wpisem do indeksu. 
5. Ewidencję praktyk doktorantów prowadzi wyznaczony/a pracownik (-ca) sekretariatu 

ISNS. 
 

Miejsce odbywania praktyk 
6. Praktyki dydaktyczne, organizacyjne i redakcyjne odbywają się na zajęciach i w 

formie prac prowadzonych na WSNSiR. Inne miejsce odbywania wymienionej 
praktyki wymaga każdorazowej zgody opiekuna/promotora. 

7. Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów UE wymian 
zagranicznych skierowanych do doktorantów. 

 
Formy praktyk 

8. Ustala się następujące podstawowe formy praktyk: 
* prowadzenie lub współprowadzenie zajęć dydaktycznych 
*obsługa wybranych aplikacji komputerowych używanych w administrowaniem procesem 
dydaktycznym (rozliczne godzinowo) 
* prace redakcyjne w związku z publikacjami naukowymi w WSNSiR (rozliczane 
godzinowo) 
*prace organizacyjne związane z działalnością naukową w WSNSiR  
* koordynacja projektów realizowanych przez koła naukowe na WSNSiR 
*organizacja życia kulturalnego Uniwersytetu 
* udział w akcjach promujących Uniwersytet 
 
9. Doktorant może w toku studiów realizować wyłącznie praktykę dydaktyczną, albo 
wybrane w uzgodnieniu z opiekunem/promotorem różne formy praktyk, jednak corocznie 
musi wykazać minimum10 godzin praktyki dydaktycznej.  
 



10. Możliwe jest odbywanie praktyki w projektach badawczych (grantach). 
 

Warunki zaliczenia praktyki 
 

11. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun/promotor na podstawie stosownych 
dokumentów. Formę sprawozdania z przebiegu praktyki określa opiekun/promotor. 

12. Zaliczenie praktyki jest związane z zaliczeniem roku. Brak zaliczenia praktyki może 
powodować konieczność powtórzenia roku. 

 
Postanowienia końcowe 

13. Uniwersytet nie zwraca doktorantowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki. 
14. Zasady odbywania praktyki przez doktoranta zagranicznego przyjeżdżającego do 

Uniwersytetu są takie same, jak dla doktorantów polskich, o ile Dziekan zobligowany 
umowami międzynarodowymi nie postanowi inaczej.  


