
        UNIWERSYTET        
 MIKOŁAJA KOPERNIKA  
         W TORUNIU 
 

ZARZĄDZENIE  Nr 136 
 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 25 września 2013 r. 
 

dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez doktorantów  
 

Na podstawie § 12 ust. 2 uchwały Nr 52 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
z dnia 29 maja 2012 roku zawierającej wytyczne tworzenia planów i programów studiów 
doktoranckich (Biuletyn Prawny UMK Nr 4, poz. 132) w związku z art. 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.)  
 

z a r z ą d z a    s i ę, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Doktoranci mają obowiązek odbywania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

praktyk zawodowych w formie samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 
współuczestniczenia w ich prowadzeniu.  

2. Doktorantom może być powierzone prowadzenie zajęć na studiach wyższych w formie 
ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych, terenowych, warsztatowych, zajęć 
laboratoryjnych, konwersatoriów, lektoratów, seminariów dyplomowych.  

3. Seminaria dyplomowe mogą być prowadzone przez doktorantów wyłącznie w formie 
współuczestniczenia. 

4. Zajęcia dydaktyczne w ramach praktyk zawodowych są przydzielane poszczególnym 
doktorantom przez dziekana wydziału, na którym są prowadzone studia doktoranckie. 

5. Zaplanowane na dany rok akademicki zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez 
poszczególnych uczestników studiów doktoranckich, wprowadza się do systemu USOS.  

 
§ 2 

 
1. Obowiązkowy wymiar praktyk dla całego okresu studiów doktoranckich wynosi: 

a) 210 godzin dydaktycznych – na stacjonarnych studiach doktoranckich, 
b) 60 godzin dydaktycznych – na niestacjonarnych studiach doktoranckich. 

2. Roczny obowiązkowy wymiar praktyk na stacjonarnych studiach doktoranckich wynosi: 
a) 30 godzin dydaktycznych – na pierwszym roku studiów,  
b) 60 godzin dydaktycznych – na wyższych latach studiów. 

3. Roczny obowiązkowy wymiar praktyk na niestacjonarnych studiach doktoranckich 
wynosi 15 godzin dydaktycznych.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor, na wniosek dziekana, może w danym 
roku akademickim obniżyć roczny obowiązkowy wymiar praktyk na stacjonarnych 
studiach doktoranckich i odpowiednio obowiązkowy wymiar praktyk dla całego okresu 
studiów. Obniżony roczny obowiązkowy wymiar praktyk nie może być niższy 50% 
wymiaru, o którym mowa w ust. 2. 



5. Doktorantowi można powierzyć prowadzenie zajęć w wymiarze przekraczającym roczny 
obowiązkowy wymiar praktyk, z zastrzeżeniem, że maksymalnym wymiar zajęć 
dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów nie może przekraczać 90 godzin 
dydaktycznych rocznie.  

6. Zajęcia realizowane powyżej rocznego obowiązującego wymiaru praktyk zalicza się na 
poczet praktyk obowiązkowych w kolejnych latach studiów. 

7. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia 
dydaktyczne lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony z odbywania praktyk w 
formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 
§ 3 

 
Za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej uczestnicy 
studiów doktoranckich nie otrzymują wynagrodzenia. 
 

§ 4 
 

1. Zaliczenie praktyki zawodowej w każdym roku akademickim jest jednym z warunków 
uzyskania przez doktoranta zaliczenia roku. 

2. Podstawą zaliczenia praktyki jest zatwierdzone przez kierownika studiów doktoranckich  
i dziekana końcowe sprawozdanie z działalności dydaktycznej wygenerowane z systemu 
USOS.  

 
§ 5 

 
1. W szczególnych przypadkach uzasadnionych koniecznością realizacji programu 

nauczania, doktorantowi, który w formie samodzielnego prowadzenia zajęć zrealizował 
obowiązkowy wymiar praktyk dla całego okresu studiów doktoranckich, o którym mowa 
w § 2 ust. 1, prorektor właściwy ds. kształcenia, na wniosek dziekana, może powierzyć 
prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4, powierzenie przez prorektora właściwego ds. 
kształcenia prowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej jest 
możliwe dopiero po zrealizowaniu przez doktoranta obowiązkowego wymiaru praktyk dla 
całego okresu studiów doktoranckich, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. Za zajęcia, o których mowa w ust. 1 doktorant otrzymuje wynagrodzenie wg stawek 
określonych odrębnymi przepisami. 

 
§ 6 

 
Traci moc Zarządzenie Nr 79 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 20 lipca 2010 
r. dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez uczestników studiów doktoranckich.  
 

§ 7 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.  
 

             R E K T O R 
 
 
prof. dr hab. Andrzej Tretyn  


