
Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie określenia wytycznych w zakresie wymiaru

i zasad odbywania praktyk przez doktorantów

(740/III/2)

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4)

Statutu  KUL  w  zw.  z  §  6  Rozporządzenia  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia

1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach

naukowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 196, poz. 1169, ze zm.), na wniosek Prorektora ds. studenckich,

określa, co następuje:

§ 1

1. Doktorant  ma  obowiązek  odbywania  praktyk  zawodowych  w  formie  samodzielnego

prowadzenia zajęć dydaktycznych lub współuczestniczenia w ich prowadzeniu.

2. Doktorantowi  można  powierzyć  prowadzenie  zajęć  na  studiach  wyższych  w  formie

ćwiczeń,  konwersatoriów  i  lektoratów,  zajęć  na  studiach  podyplomowych  oraz  zajęć

prowadzonych w ramach Uniwersytetu Otwartego KUL.

3. Doktorant  może  współuczestniczyć  w  prowadzeniu  studiach  wyższych,  studiach

podyplomowych oraz zajęć prowadzonych w ramach Uniwersytetu Otwartego KUL.

4. Zajęcia  dydaktyczne  w  ramach  praktyk  zawodowych  są  powierzane  poszczególnym

doktorantom  przez  dziekana.  Powierzenia  prowadzenia  zajęć  w  ramach  Uniwersytetu

Otwartego KUL dokonuje się w uzgodnieniu z Dyrektorem Uniwersytetu Otwartego KUL.

Powierzenia  prowadzenia  zajęć  w  ramach  studiów  podyplomowych  dokonuje  się

w uzgodnieniu z kierownikami studiów podyplomowych.

5. Doktorant  zatrudniony  w  charakterze  nauczyciela  akademickiego,  prowadzący  zajęcia

dydaktyczne lub uczestniczący w ich prowadzeniu,  jest  zwolniony z odbywania praktyk

zawodowych.

§ 2

1. Roczny  obowiązkowy wymiar  praktyk  na  stacjonarnych  studiach  doktoranckich  wynosi

minimum 30 godzin dydaktycznych realizowanych w formie samodzielnego prowadzenia

zajęć dydaktycznych.
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2. Roczny obowiązkowy wymiar praktyk na niestacjonarnych studiach doktoranckich wynosi

minimum 10 godzin dydaktycznych realizowanych w formie samodzielnego prowadzenia

zajęć dydaktycznych lub współuczestniczenia w ich prowadzeniu.

3. Maksymalny  roczny  wymiar  praktyk  na  studiach  doktoranckich  wynosi  90  godzin

dydaktycznych realizowanych w formie samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych

lub współuczestniczenia w ich prowadzeniu.

4. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Rektor,  na  wniosek  kierownika  studiów

doktoranckich, może w danym  roku akademickim obniżyć  roczny obowiązkowy wymiar

praktyk  na  stacjonarnych  studiach  doktoranckich,  jednak  nie  więcej  niż  do  10  godzin

dydaktycznych.

5. W  przypadku  kiedy  jednostka  prowadząca  studia  doktoranckie  nie  ma  możliwości

zapewnienia uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich 10 godzin dydaktycznych

praktyk realizowanych w formie samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, Rektor,

na  wniosek  kierownika  studiów  doktoranckich,  może  zezwolić  na  realizację  praktyk

w formie współuczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

6. W  przypadku  kiedy  doktorant  nie  może  realizować  praktyk  w  formie  samodzielnego

prowadzenia zajęć z uwagi na ograniczenia wynikające z prawa kościelnego, zobowiązany

jest  do  realizowania  praktyk  w  formie  współuczestniczenia  w  prowadzeniu  zajęć

dydaktycznych w wymiarze określonym odpowiednio w ust. 1 i ust. 2.

§ 3

Za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach obowiązkowej praktyki doktoranci nie otrzymują

wynagrodzenia.

§ 4

Niniejsze  zasady  stosuje  się  do  doktorantów  przyjętych  na  studia  od  roku  akademickiego

2014/2015.

Przewodniczący Senatu KUL

2


