Zarządzenie Nr 94/19
Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyki dydaktycznej
przez doktorantów Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej
Na podstawie art. 23 w związku z art. 201 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o Szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.), uchwałą Senatu
Politechniki Świętokrzyskiej nr 200/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu
kształcenia
w Szkole Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej oraz Regulaminem Szkoły Doktorskiej
w Politechnice Świętokrzyskiej (Uchwała Senatu nr 261/19 z dnia 25 września 2019 r.)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się organizację i zasady odbywania praktyki dydaktycznej (zw. dalej
praktyką) przez doktorantów Szkoły Doktorskiej w Politechnice Świętokrzyskiej, zwanymi
dalej w niniejszym zarządzeniu odpowiednio doktorantami lub Szkołą.
§ 2.1. Obowiązujący doktorantów Szkoły wymiar praktyk określa przyjęty przez Senat
program kształcenia.
2. Praktyki mogą być realizowane w formie prowadzenia lub uczestniczenia
w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
§ 3.1. Dyrektor Szkoły (zw. dalej Dyrektorem) współpracuje z dziekanami wydziałów
w zakresie organizacji i realizacji praktyk przez doktorantów.
2. W celu organizacji praktyk Dyrektor przekazuje dziekanom wykaz doktorantów
objętych praktykami w danym roku akademickim.
3. Dziekani zapewniają możliwość realizacji praktyki na wydziale, dla doktorantów
kształcących się w określonej dyscyplinie.
4. Dziekani przekazują Dyrektorowi informacje o doktorantach odbywających praktyki
na danym wydziale.
§ 4. W celu realizacji praktyki w formie współprowadzenia zajęć dydaktycznych,
doktorant składa za pośrednictwem Dyrektora wniosek do dziekana wydziału, zgodnie
z wzorem stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wniosek należy złożyć
przed rozpoczęciem semestru.
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§ 5. Doktorant zatrudniony po ocenie śródokresowej w charakterze nauczyciela
akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w Uczelni jest zwolniony z praktyk
realizowanych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
§ 6.1. Doktorant odbywający część kształcenia w uczelni zagranicznej, może również
odbywać praktykę w tej uczelni. Doktorant składa potwierdzenie zrealizowania praktyki na
druku sporządzonym przez stronę zagraniczną.
2. Doktorant odbywający część kształcenia w uczelni zagranicznej przez okres co
najmniej trzech pełnych miesięcy do semestru, zwolniony jest z praktyki w wysokości 30
godz. w roku akademickim odbywania kształcenia w uczelni zagranicznej.
3. Uznanie odbycia praktyki zagranicznej o której mowa w ust. 1 lub zwolnienie
z praktyki o której mowa w ust. 2 następuje na wniosek doktoranta.
§ 7. Potwierdzony przez dziekana wykaz zrealizowanych praktyk w formie
współprowadzenia zajęć dydaktycznych doktorant składa w terminie określonym w § 8 ust. 2
w sekretariacie Szkoły. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 8.1. Na wniosek dziekana kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest
realizowana rozprawa doktorska, zleca prowadzenie zajęć doktorantowi.
2. Potwierdzenie zrealizowania praktyki w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych
w Politechnice Świętokrzyskiej, wydrukowane z systemu USOS i podpisane przez kierownika
jednostki organizacyjnej, dziekana wydziału oraz Dyrektora, doktorant składa do dnia
określonego przez Dyrektora jako termin złożenia sprawozdania rocznego. Potwierdzenie
należy złożyć w dwóch egzemplarzach: jeden w sekretariacie Szkoły, drugi w Dziale
Dydaktyki i Spraw Studenckich.
§ 9. Zobowiązuje się uczestników procesu organizacji i realizacji praktyki dydaktycznej
przez doktorantów Szkoły Doktorskiej do niezwłocznego podjęcia czynności przewidzianych
niniejszym zarządzeniem.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. Wiesław Trąmpczyński
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