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Praktyki zawodowe na Wydziale Filozofii i Socjologii 
 

 

§ 1 

Studenci 

 

1. Praktyki studenckie mają charakter obligatoryjny na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych pod warunkiem, że ich realizację przewiduje program kształcenia. 

Miejscem odbywania praktyk jest instytucja, która umożliwia realizację celów praktyk.  

2. Praktyki mogą być zaliczone w przypadku udokumentowania przez studenta doświadczenia 

zawodowego lub prowadzenia działalności, która zgodna jest z celami praktyki. W takim 

przypadku praktykę zalicza na wniosek studenta dziekan lub upoważniony przez niego 

opiekun praktyk. 

3. Opiekunowie praktyk są powołani przez dziekana. Opiekun praktyk opracowuje ramowy 

program praktyk oraz nadzoruje przebieg praktyk. Na jednego opiekuna praktyk może 

przypadać kilka grup. Decyzję w sprawie liczby grup powierzanych opiekunowi podejmuje 

dyrektor instytutu. 

4. Student podejmuje się realizacji praktyki na podstawie skierowania, które jest ważne tylko z 

zaświadczeniem o aktualnym statusie studenta wystawionym przez dziekanat WFiS. 

5. Nadzór nad studentem ze strony instytucji, w której realizowana jest praktyka, sprawuje –

wyznaczony przez pracodawcę tej instytucji – pracownik, który zapewnia studentowi 

odpowiednie miejsce pracy oraz zaznajamia z obowiązującymi przepisami (np.: 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami o ochronie tajemnicy służbowej). Student ma 

obowiązek realizować zadania wyznaczone przez tego pracownika. Student ma obowiązek 

przestrzegać dyscypliny pracy oraz regulaminu instytucji, w której odbywa praktykę. 

6. Opiekun praktyk zalicza praktyki w indeksie i karcie okresowej studenta na podstawie 

prawidłowo wypełnionej Karty Zaliczenia Praktyki. Karta powinna zawierać: oświadczenie 

studenta o zapoznaniu się z Regulaminem Praktyk oraz przepisami obowiązującymi w 

Zakładzie Pracy; sporządzone przez studenta sprawozdanie z przebiegu praktyk; wpis 

pracownika instytucji pełniącego nadzór nad studentem, poświadczający zrealizowanie 

praktyki przez studenta.  

7. Opiekun praktyk po zakończonym semestrze, w którym realizowana była praktyka składa w 

dziekanacie sprawozdanie zawierające imienną listę osób w grupie wraz z informacją o roku 

i kierunku studiów.  
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§ 2 

Doktoranci 

 

1. Praktyki zawodowe doktorantów mają formę zajęć dydaktycznych, które doktorant 

powinien prowadzić samodzielnie. Szczegółowe zasady i tryb powierzania zajęć 

dydaktycznych doktorantom określa Rektor. 

2. W wypadku doktorantów roku wyższego niż pierwszy, roczny wymiar praktyk zawodowych 

w formie samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami wynosi: 

 90 godzin dydaktycznych w przypadku doktorantów stacjonarnych otrzymujących 

stypendium doktoranckie lub stypendium projakościowe;  

 60 godzin dydaktycznych w przypadku doktorantów stacjonarnych 

nieotrzymujących stypendium doktoranckiego lub projakościowego;   

 30 godzin dydaktycznych w przypadku doktorantów niestacjonarnych. 

3. Doktorantom pierwszego roku powierza się prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach 

praktyk zawodowych w wymiarze rocznym:  

 60 godzin – w przypadku doktorantów stacjonarnych otrzymujących stypendium 

doktoranckie lub stypendium projakościowe,  

 30 godzin – w przypadku doktorantów stacjonarnych nieotrzymujących stypendium 

doktoranckiego w przypadku doktorantów stacjonarnych nieotrzymujących 

stypendium doktoranckiego lub projakościowego, 

 10 godzin – w przypadku doktorantów niestacjonarnych. 

Doktoranci pierwszego roku, poza uzasadnionymi przypadkami, prowadzić powinni zajęcia 

w II semestrze po odbyciu w I semestrze 30 godzin (w przypadku doktorantów 

niestacjonarnych 20 godzin) hospitacji. Opiekun naukowy hospituje zajęcia prowadzone 

przez doktoranta co najmniej dwa razy w roku. Po przeprowadzonej hospitacji omawia 

przebieg zajęć z doktorantem i sporządza sprawozdanie zawierające ocenę sposobu 

prowadzenia zajęć, które dołącza się do akt doktoranta. 

4. Kierownicy zakładów uwzględniają doktorantów w planach dydaktycznych podległych 

jednostek w ramach planowanych godzin ponadwymiarowych w odniesieniu do zajęć 

ćwiczeniowych, konwersatoryjnych oraz laboratoryjnych, zgodnych z dyscypliną naukową 

odbywanych studiów doktoranckich. 

5. W wypadku, gdy liczba godzin, o których mowa w pkt 4, nie pozwala na powierzenie zajęć 

w wymiarze wynikającym z pkt 2 i 3, doktoranci prowadzą obniżoną liczbę godzin równą 
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ilości godzin ponadwymiarowych występujących na Wydziale w odniesieniu do zajęć 

ćwiczeniowych, konwersatoryjnych oraz laboratoryjnych, zgodnych z dyscypliną naukową 

odbywanych studiów doktoranckich. 

6. W wypadku, gdy na Wydziale nie występują godziny ponadwymiarowe w grupie 

asystentów, adiunktów, wykładowców i starszych wykładowców lub nie są zrealizowane 

pensa dydaktyczne, doktorantom powierza się 10 godzin dydaktycznych rocznie, w ramach 

zajęć ćwiczeniowych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych 

7. Jeżeli powierzenie zajęć w wymiarze, o którym mowa w pkt. 6 powoduje niezrealizowanie 

pensów dydaktycznych zatrudnionych asystentów, adiunktów, wykładowców i starszych 

wykładowców, niedobory godzin uzupełnia się z godzin przeprowadzonych przez 

doktorantów. 

8. W wypadku doktorantów niestacjonarnych, powierza się im prowadzenie zajęć w 

pierwszej kolejności na studiach niestacjonarnych, następnie na studiach stacjonarnych.  

9. Różnicę pomiędzy realizowanym faktycznie wymiarem praktyk, a ustalonym na podstawie 

pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu doktoranci realizują w formie hospitacji, która może za 

zgodą nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia przyjąć formę uczestniczenia w 

prowadzeniu zajęć. 

10. Dziekan może obniżyć wymiar prowadzonych przez doktoranta w ramach praktyk 

zawodowych zajęć dydaktycznych ze studentami do 10 godzin rocznie, pomimo 

występowania godzin ponadwymiarowych o których mowa w § 3 ust. 1, na wniosek 

doktoranta, zaopiniowany przez kierownika zakładu oraz opiekuna naukowego i kierownika 

studiów doktoranckich, uzasadniony w szczególności: 

 względami losowymi powodującymi niemożność realizacji zajęć, 

 finalizowaniem pracy nad rozprawą doktorską, 

 prowadzeniem badań naukowych poza uczelnią. 

11. Dziekan na wniosek doktoranta zaopiniowany przez kierownika studiów doktoranckich 

może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej w formie uczestniczenia w 

prowadzeniu zajęć dydaktycznych bez konieczności samodzielnego prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, w przypadku: 

 niewystarczającej do samodzielnego przeprowadzenia zajęć znajomości języka 

polskiego, o ile nie można zapewnić doktorantowi zajęć w innym języku; 

 prowadzenia badań naukowych poza uczelnią w wymiarze przekraczającym semestr; 

 niewystarczającej wiedzy specjalistycznej do prowadzenia określonych zajęć; 

 wystąpienia innych przyczyn losowych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć. 
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Wymiar zajęć o których mowa w ust. 1 nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 

godzin rocznie. 

12. W zakresie organizacji praktyk zawodowych doktorantów obowiązują następujące zasady:  

 Kierownicy zakładów uwzględniają doktorantów w planach dydaktycznych podległych 

jednostek oraz przydzielają im odpowiednią liczbę godzin dydaktycznych zajęć 

prowadzonych samodzielnie w ramach praktyk zawodowych w wymiarze rocznym.  

 Kierownicy zakładów przekazują informację o obciążeniach dydaktycznych 

doktorantów kierownikowi studiów doktoranckich najpóźniej do 31 października 

każdego roku.  

 Kierownik studiów doktoranckich prowadzi bieżącą kontrolę realizacji praktyk oraz 

przygotowuje semestralne zestawienie zrealizowanych obciążeń dydaktycznych 

doktorantów, które przekazać należy do Działu Kształcenia w terminach do 28 lutego i 

do 30 czerwca każdego roku (odpowiednio za semestr zimowy i letni). 

 

§ 3 

Słuchacze studiów podyplomowych 

 

1. Praktyki realizowane są w wymiarze i w terminach określonych w planach studiów dla 

poszczególnych kierunków studiów podyplomowych.  

2. Nadzór nad organizacją i koordynacją praktyk w Uniwersytecie na danym kierunku studiów 

podyplomowych, sprawuje kierownik studiów podyplomowych lub wyznaczony przez 

niego opiekun praktyk.  

3. Udział słuchacza studiów podyplomowych w zajęciach objętych praktykami, 

dokumentowany jest w postaci porozumienia oraz dziennika praktyk (załączniki do 

Regulaminu odbywania praktyk w ramach studiów podyplomowych w Uniwersytecie Marii 

Curie – Skłodowskiej) lub w innej formie, określonej przez kierownika studiów. 

4. W przypadku, gdy organizator studiów podyplomowych nie zapewnia miejsca odbywania 

praktyk, słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym 

zakresie miejsce odbywania praktyk. 

5. Słuchaczowi można zaliczyć, jako praktykę lub jej część, pracę zawodową wykonywaną w 

czasie trwania studiów podyplomowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, 

wolontariat i uczestnictwo w stażach, w tym także za granicą, jeśli charakter wykonywanej 

pracy spełnia wymagania programu praktyk, a okres pracy był nie krótszy niż okres praktyk 

określony planem studiów podyplomowych. Zaliczenie takie następuje na pisemny wniosek 

słuchacza skierowany do kierownika studiów podyplomowych lub wyznaczonego przez 
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niego opiekuna praktyk, złożony przed terminem rozpoczęcia praktyk, który wynika z planu 

studiów. Słuchacz dołącza dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe tj. umowę 

(o pracę/zlecenia) lub inny dokument poświadczający staż pracy na danym stanowisku oraz 

zakres obowiązków, pozwalający na ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia ujętych w programie praktyk. 

 

 

Podstawy prawne 

 

 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami (Dz. 

U. Nr 164, poz. 1365) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w 

sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 

(Dz. U. 2014 poz. 1370) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w 

sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2013 poz. 1581) 

 Rozporządzenie MNiSW i MEN w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela, z dn. 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 131) 

 Regulamin Studiów w UMCS w Lublinie. Załącznik do uchwały Nr XXII - 39.3/12 Senatu 

UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r. uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie: 

uchwały Nr XXIII – 16.15/14 Senatu UMCS z dnia 23 kwietnia 2014 r. oraz uchwały Nr 

XXIII - 7.12/13 Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

 Uchwała Nr XXIII – 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z 

dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 

czerwca 2009 r. w sprawie ustalania obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć 

dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych 

oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, a także zasad powierzenia prowadzenia zajęć 

dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych 

 Uchwała Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania 

obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem 

tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin 

dydaktycznych, a także zasad powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach 

ponadwymiarowych 
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  Zarządzenie Nr 45/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 

15 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie zasad organizacji i 

odbywania obowiązkowych Praktyk w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich 

 Zarządzenie Nr 35/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 

16 czerwca 2014 r. w sprawie zasad organizacji i odbywania obowiązkowych Praktyk w 

Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów pierwszego, 

studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

 Zarządzenie Nr 59/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 

1 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 66/2013 r. Rektora UMCS w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu odbywania praktyk w ramach studiów podyplomowych w 

Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (w załączniku: Dziennik Praktyk) 

 Zarządzenie Nr 66/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 

28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu odbywania praktyk w ramach 

studiów podyplomowych w Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej(z załącznikami) 

 Zarządzenie Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 

24 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powierzania zajęć 

dydaktycznych doktorantom w ramach praktyk zawodowych (z załącznikami) 

 Regulamin Praktyk Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie z dn. 

18.03.2009 r. ze zmianami z dn. 29.09.2009 r., 19.05.2010 r., 07.12.2011 r. (dostępny na 

stronie internetowej WFiS) 
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