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Rady Wydziatu Biologii i Ochrony Srodowiska 

Uniwersytetu Miko+aja Kopernika w Toruniu 

z dnia 16 marca 2018 r. 

w sprawie odbywania praktyk przez uczestnikow studiow doktoranckich 
na Wydziale Biologii i Ochrony Srodowiska 

Na podstawie Zarz^dzenia nr 136 Rektora Uniwersytetu Mikofaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 

wrzesnia 2013 r dotyczqcego odbywania praktyk zawodowycli przez doktorantow 

Rada Wydziatu Biologii i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w 
Toruniu postanawia, co nast?puje: 

Uchwala si? nast?pujgcy zakres i form? odbywania praktyk zawodowych przez 
uczestnikow studiow doktoranckich na Wydziale Biologii i Ochrony Srodowiska. 

1. Obowiqzkowy wymiar praktyk zawodowych w formie samodzielnego prowadzenia 
zaj§c dydaktycznych lub wspotuczestniczenia w ich prowadzeniu dia catego okresu 
studiow doktoranckich wynosi 210 godzin. 

2. Wymiar praktyk zawodowych w formie wspotuczestniczenia w prowadzeniu zaj?c nie 
moze przekroczyc 150 godzin w ciqgu catego okresu studiow doktoranckich. 

3. Na pierwszym roku studiow doktoranckich wymiar praktyk zawodowych wynosi 30 
godzin prowadzenia lub wspotuczestniczenia w prowadzeniu zaj§c dydaktycznych. 

4. Na drugim, trzecim i czwartym roku studiow doktoranckich obowiazkowy wymiar 
praktyk zawodowych wynosi 60 godzin prowadzenia lub wspotuczestniczenia w 
prowadzeniu zaj?c dydaktycznych. 

5. Wprowadzanie zmian w zakresie rocznego wymiaru praktyk zawodowych na 
poszczegolnych latach studiow doktoranckich regulowane jest przez zapisy § 2, punkty 4-
7, Zarzgdzenia nr 136 Rektora Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu. 

6. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach dziekan, na wniosek kierownika studiow 
doktoranckich, moze wyrazic zgod? na zwi?kszenie limitu praktyk zawodowych 
odbywanych w formie wspotuczestniczenia w prowadzeniu zaj?c, o ktorym mowa w 
punkcie 2, maksymalnie do 200 godzin. W takim przypadku catkowity obowiqzkowy 
wymiar praktyk zawodowych, o ktorym mowa w punkcie 1, nie ulegnie zmianie. 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia i ma zastosowanie dIa wszystkich lat studiow 
doktoranckich. 
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Przewodniczqcy Rady Wydziatu 
Dziekan 

Prof, dr hab. 


