
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt. 3 w związku z art. 197 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm.) – dalej zwanej 
„Ustawą” oraz na podstawie § 9 ust. 12 Regulaminu studiów doktoranckich stanowiącego 
załącznik do Uchwały nr XXIII – 16.16/14 Senatu UMCS z dnia 23 kwietnia 2014 r.                     
w sprawie regulaminu studiów doktoranckich – dalej zwanego „Regulaminem”; 
 
zarządzam: 

 
§ 1 

Szczegółowe zasady i tryb powierzania zajęć dydaktycznych doktorantom w ramach 
praktyk zawodowych, zasady obniŜania wymiaru praktyk oraz obowiązki organów i jednostek 
organizacyjnych uczelni w zakresie organizacji praktyk zawodowych doktorantów. 

 
§ 2 

1. Roczny wymiar praktyk zawodowych w formie samodzielnego prowadzenia zajęć 
dydaktycznych ze studentami dla uczestników I roku studiów doktoranckich wynosi: 

1) 60 godzin – w przypadku doktorantów stacjonarnych otrzymujących stypendium 
doktoranckie o którym mowa w art. 200 lub stypendium projakościowe o którym 
mowa w art. 200a Ustawy, 

2) 30 godzin – w przypadku doktorantów stacjonarnych nieotrzymujących stypendium 
doktoranckiego lub projakościowego, 

3) 10 godzin – w przypadku doktorantów niestacjonarnych. 
2. Roczny wymiar praktyk zawodowych w formie samodzielnego prowadzenia zajęć 

dydaktycznych ze studentami dla uczestników II, III i IV roku studiów doktoranckich 
wynosi: 



1) 90 godzin dydaktycznych w przypadku doktorantów stacjonarnych otrzymujących 
stypendium doktoranckie o którym mowa w art. 200 lub stypendium projakościowe 
o którym mowa w art. 200a Ustawy, 

2) 60 godzin dydaktycznych w przypadku doktorantów stacjonarnych 
nieotrzymujących stypendium doktoranckiego lub projakościowego; 

3) 30 godzin dydaktycznych w przypadku doktorantów niestacjonarnych. 
3. Doktoranci I roku studiów prowadzą zajęcia w II semestrze, po odbyciu w I semestrze 

hospitacji w wymiarze: 
1) 30 godzin w przypadku doktorantów stacjonarnych, 
2) 20 godzin w przypadku doktorantów niestacjonarnych. 

4. 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. 

 
§ 3 

1. Kierownicy zakładów, katedr i innych jednostek dydaktycznych uczelni 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. 

2. W przypadku, gdy planowana liczba godzin ponadwymiarowych nie jest wystarczająca by 
powierzyć doktorantom zajęcia w wymiarze określonym w § 2, doktoranci prowadzą 
obniŜoną liczbę godzin równą ilości godzin ponadwymiarowych występujących na 
wydziale w odniesieniu do zajęć ćwiczeniowych, konwersatoryjnych oraz 
laboratoryjnych, zgodnych z dyscypliną naukową odbywanych studiów doktoranckich. 

3. W przypadku, gdy na wydziale nie występują godziny ponadwymiarowe o których mowa 
w ust. 1 lub nie są zrealizowane pensa dydaktyczne, doktorantom powierza się 10 godzin 
dydaktycznych rocznie w ramach zajęć ćwiczeniowych, konwersatoryjnych, 
laboratoryjnych, zgodnych z dyscypliną naukową odbywanych studiów doktoranckich. 
JeŜeli powierzenie zajęć doktorantom, powoduje niezrealizowanie pensów 
dydaktycznych, niedobory godzin pracowników dydaktycznych uzupełnia się z godzin 
przekazanych do przeprowadzenia dla doktorantów. 

4. RóŜnicę pomiędzy wymiarem określonym w § 2, a wymiarem powierzonym na podstawie 
ust. 3 i 4, doktoranci realizują w formie hospitacji zajęć dydaktycznych, która moŜe za 
zgodą nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia przyjąć formę uczestniczenia w 
prowadzeniu zajęć. 

5. Doktorantom niestacjonarnym, powierza się prowadzenie zajęć w pierwszej kolejności na 
studiach niestacjonarnych, następnie na studiach stacjonarnych. 

 
§ 4 

1. Prowadzenie zajęć w ramach praktyk zawodowych powierza się doktorantom w siedzibie 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

2. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą doktoranta wyraŜoną na piśmie, 
prowadzenie zajęć moŜe zostać powierzone poza Lublinem w zamiejscowej jednostce 
organizacyjnej UMCS. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 uczestnik studiów doktoranckich moŜe wystąpić 
do Dziekana z wnioskiem o zwrot kosztów podróŜy na zasadach określonych dla 
pracowników z tytułu podróŜy słuŜbowej na terenie kraju. 



4. Kierownik Studiów Doktoranckich moŜe w danym roku akademickim zaliczyć na poczet 
odbytej praktyki zawodowej zajęcia przeprowadzone przez doktoranta w innym 
Uniwersytecie w ramach wyjazdu naukowego lub w ramach programu MOST. 

 
§ 5 

1. Kierownicy zakładów, katedr i innych jednostek dydaktycznych uczelni przekazują 
informację o planowanych obciąŜeniach dydaktycznych doktorantów kierownikom 
studiów doktoranckich do 31 października kaŜdego roku akademickiego. Do informacji 
dołącza się imienny wykaz doktorantów mających opiekunów naukowych (promotorów) 
w tych jednostkach – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.  

2. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1 informują kierowników studiów 
doktoranckich o kaŜdej zmianie danych zawartych w załączniku nr 1. 

3. Kierownik Studiów Doktoranckich na podstawie zebranych informacji, o których mowa     
w ust. 1, przekazuje Dziekanowi zestawienie zaplanowanych obciąŜeń dydaktycznych 
doktorantów. 

4. W przypadku niezaplanowania doktorantowi odbycia praktyki zawodowej lub 
powierzenia praktyki w wymiarze innym niŜ określony w zarządzeniu Dziekan Wydziału 
przeprowadza postępowanie mające na celu powierzenie doktorantowi praktyki                      
w wymiarze określonym w zarządzeniu. 

5. Przeprowadzenie przez doktoranta zajęć jest potwierdzane w indeksie przez kierownika 
zakładu, katedry lub innej jednostki dydaktycznych w której doktorant przeprowadził 
zajęcia. 

6. Kierownicy studiów doktoranckich prowadzą bieŜącą kontrolę realizacji praktyk oraz 
przygotowują roczne zestawienie zrealizowanych obciąŜeń dydaktycznych doktorantów, 
które przekazują do Dziekana Wydziału oraz do Biura ds. Kształcenia Centrum 
Kształcenia i Obsługi Studiów do 30 czerwca kaŜdego roku akademickiego. Wzór 
zestawienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 6 

1. Dziekan moŜe obniŜyć 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: 

1) względami losowymi powodującymi niemoŜność realizacji zajęć, 
2) finalizowaniem pracy nad rozprawą doktorską, 
3) prowadzeniem badań naukowych poza uczelnią. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się za pośrednictwem kierownika studiów 
doktoranckich w terminie umoŜliwiającym korektę i kontrolę obciąŜeń dydaktycznych  
w danym semestrze. Dziekan moŜe ze względów losowych dopuścić inne terminy 
składania wniosków. 

3. Od decyzji Dziekana przysługuje prawo złoŜenia odwołania do Rektora. 
 

§ 7 
1. Dziekan na wniosek doktoranta zaopiniowany przez kierownika studiów doktoranckich 

moŜe wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej w formie uczestniczenia                        
w prowadzeniu zajęć dydaktycznych bez konieczności samodzielnego prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, w przypadku: 



1) niewystarczającej do samodzielnego przeprowadzenia zajęć znajomości języka 
polskiego, o ile nie moŜna zapewnić doktorantowi zajęć w innym języku; 

2) prowadzenia badań naukowych poza uczelnią w wymiarze przekraczającym 
semestr; 

3) niewystarczającej wiedzy specjalistycznej do prowadzenia określonych zajęć; 
4) wystąpienia innych przyczyn losowych uniemoŜliwiających przeprowadzenie zajęć. 

2. Wymiar zajęć o których mowa w ust. 1 nie moŜe być mniejszy niŜ 10 oraz większy niŜ 90 
godzin rocznie. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się za pośrednictwem kierownika studiów 
doktoranckich w terminie umoŜliwiającym korektę i kontrolę obciąŜeń dydaktycznych  
w danym semestrze. Dziekan moŜe ze względów losowych dopuścić inne terminy 
składania wniosków. 

4. Od decyzji Dziekana przysługuje prawo złoŜenia odwołania do Rektora. 
 

§ 8 
W sprawach związanych z realizacją obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych 

przez doktorantów w ramach praktyk zawodowych, nieuregulowanych w Regulaminie 
studiów doktoranckich i niniejszym zarządzeniu, decyzje podejmuje Rektor. 

 
§ 9 

Z dniem 30 września 2014r. traci moc zarządzenie nr 41/2012 Rektora Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
powierzania zajęć dydaktycznych doktorantom w ramach praktyk zawodowych. 
 

§ 10 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do praktyk 

zawodowych od roku akademickiego 2014/15. 
 
 
 

R E K T O R  
 
 
 
 

dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. 
 


