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Co oznaczają praktyki zawodowe?
To po prostu prowadzenie przez doktorantów zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni wyższej.
Dlaczego to ważne?
Jednym z zadań kształcenia jest przygotowanie doktoranta także do roli nauczyciela
akademickiego – dydaktyka. Dlatego to wymóg regulaminowy Szkoły Doktorskiej i Studiów
Doktoranckich.
Od czego zacząć?
Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego lub semestru doktorant/ka kontaktuje się z
kierownikami katedr/zakładów, których profil odpowiada jego/jej wykształceniu, wiedzy i
umiejętnościom specjalistycznym. Jeśli kierownicy posiadają w swojej jednostce nadgodziny
dydaktyczne, powinni zaangażować doktoranta do zajęć jako pierwszego prowadzącego, który
realizuje zajęcia, przeprowadza zaliczenia, wpisuje oceny itp.
Praktykę zawodową można realizować zasadniczo w każdej jednostce naszej uczelni, nie tylko w
zakładzie/katedrze promotora. Należy kontaktować się z wieloma jednostkami, aby wyczerpać
możliwości. Doktoranci nie są odgórnie przydzielani – muszą zadbać sami o ten aspekt
kształcenia.
Co, jeśli w zakładach/katedrach nie ma nadgodzin?
Należy skontaktować się z dyrektorem Szkoły Doktorskiej, przedstawiając listę jednostek, do
których doktorant skierował zapytanie. W przypadku stwierdzenia braku możliwości przydziału
samodzielnych zajęć doktorantowi dyrektor zazwyczaj wyraża zgodę na asystowanie doktoranta w
zajęciach, obok głównego wykładowcy.
Jak wykazać realizację praktyk?
Jeśli doktorant był głównym prowadzącym w ramach przydzielonych mu godzin dydaktycznych
danego zakładu, informacja o tym znajdzie się w oficjalnym planie i raporcie zakładu. Wówczas
liczba godzin zrealizowanych praktyki trafia automatycznie do sekretariatu Szkoły Doktorskiej.
Doktorant nie musi wykonywać dodatkowych czynności (choć warto dla pewności sprawdzić, czy
informacja faktycznie została przekazana).
W przypadku asysty w zajęciach (‘pomocniczy’ prowadzący) godziny doktorantów nie są
planowane i raportowane przez zakłady. Dlatego doktorant na koniec roku akademickiego
powinien dostarczyć zaświadczenia od kierowników jednostek, w których realizował praktyki, z
wyszczególnieniem: przedmiotów/zajęć, roczników/grup studenckich oraz liczby godzin.
Praktyki są rozliczane w cyklu rocznym i nie muszą być równomiernie rozłożone w semestrze
zimowymi i letnim.
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Kto jest zwolniony z praktyk zawodowych?
Ustawowo zwolnieni są doktoranci, którzy są jednocześnie zatrudnieni na stanowisku nauczyciela
akademickiego w uczelni wyższej. Ponieważ sytuacja zatrudnienia może być dynamiczna, należy
na koniec roku potwierdzić zatrudnienie (zaświadczenie z kadr lub od kierownika jednostki).
Dyrektor Szkoły Doktorskiej może zwolnić z obowiązku praktyk doktorantów w okresie
przedłużonego kształcenia (ponad 4 lata), którzy zrealizowali już praktyki w wymiarze określonym
programem kształcenia.
Co w przypadku niedoboru godzin praktyk?
Jeśli w danym roku akademickim doktorant z usprawiedliwionych przyczyn nie zdołał zrealizować
wskazanej w regulaminie liczby godzin, dyrektor Szkoły Doktorskiej może zaliczyć rok (przy
spełnieniu pozostałych koniecznych warunków) i zobowiązać doktoranta do uzupełnienia praktyk w
kolejnym roku akademickim.
UWAGA: Zasada ta nie obowiązuje w ostatnim roku kształcenia, ponieważ nie ma już możliwości
‘odrobienia’ praktyk. Nie warto też nadmiernie kumulować niedoborów, bo realizacja dużej ilości
dydaktyki w krótkim czasie może zaburzyć działania naukowe.
Co w przypadku przekroczenia regulaminowego wymiaru praktyk?
Jeśli w danym roku akademickim doktorant zrealizuje praktyki w wymiarze większym niż
przewiduje regulamin, dyrektor Szkoły Doktorskiej może zredukować liczbę obowiązkowych
praktyk w kolejnym roku akademickim o powstałą nadwyżkę.
Czy praktyki mogą być realizowane w innej uczelni?
Nie, praktyki muszą być realizowane w AWF Poznań. Ta uczelnia wspiera swoich doktorantów i
wzajemność obowiązuje.
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