
1 
 

Regulamin praktyki zawodowej dla studentów studiów stacjonarnych III stopnia w 

dyscyplinie historia. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 

1. Celem praktyk dydaktycznych na studiach stacjonarnych III stopnia jest zdobycie 

umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz rozwinięcie kompetencji 

społecznych doktorantów w realizacji procesu dydaktycznego. Praktyki zawodowe mają 

na celu zdobycie umiejętności doboru właściwych metod i środków dydaktycznych  oraz 

wykorzystania nowych technologii w dydaktyce szkoły wyższej. 

2. Praktyka zawodowa na studiach III stopnia w dyscyplinie historia obejmuje 60 godzin. 

Realizowana jest w semestrach od drugiego do siódmego. Zaliczenie praktyki wpisywane 

jest w semestrze siódmym. Po zakończeniu praktyki student otrzymuje 5 punktów ECTS. 

W przypadkach indywidualnych praktyka może obywać się w terminach innych niż 

przewidziane programem.  

3. W ramach praktyk zawodowych przewiduje się uczestnictwodoktorantaw prowadzeniu 

zajęć dydaktycznych według planu obowiązującego w Instytucie Historii i Stosunków 

Międzynarodowych na dany rok akademicki. Czas trwania praktyk wynosi 60 godzin w 

trakcie sześciu semestrów. Wymiar praktyki w kolejnych semestrach przedstawia się 

następująco: 

-semestr drugi 10 godzin, 

- semestr trzeci 10 godzin, 

-semestr czwarty 10 godzin, 

- semestr piąty 10 godzin, 

-semestr szósty 10 godzin, 

-semestr siódmy 10 godzin. 

Przedmiot oraz forma praktyk dydaktycznych jest proponowana przez opiekuna 

naukowego/promotora doktoranta lub promotora pomocniczego w porozumieniu z osobą 

odpowiedzialną za obsadę zajęć dydaktycznych w jednostce, w której doktorant odbywa 

praktykę dydaktyczną.  

Opiekun naukowy/promotor upoważnia doktoranta do hospitacji prowadzonych przez 

siebie lub innego pracownika Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych zajęć: 
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wykładów, ćwiczeń, seminariów i innych. Doktorant wypełnia wówczas Kartę Hospitacji 

Zajęć, stanowiącą załącznik nr 1. 

Opiekun naukowy/promotor upoważnia doktoranta do prowadzenia lub uczestnictwa w 

prowadzeniu wymienionych form zajęć realizowanych przez promotora, promotora 

pomocniczego lub innego pracownika Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. 

Prowadzone przez doktoranta zajęcia,udokumentowane konspektem, podlegają ocenie 

opiekuna naukowego lub innego pracownika ze stopniem naukowym co najmniej doktora. 

 

4. Szczegółowe obowiązki doktoranta.  

Do obowiązków doktoranta odbywającego praktykę należy: 

a)obowiązkowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji praktyk, 

b)zapoznanie się z organizacją pracy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz 

z dokumentami regulującymi prawny aspekt pracy, takimi jak plany studiów oraz sylabusy, 

c)bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz regulaminów, procedur i instrukcji 

obowiązujących na terenie Wydziału Humanistycznego. 

5. Warunki zaliczenia praktyki. 

Podstawą zaliczenia praktyk zawodowych dla studentów studiów trzeciego stopnia 

jest dokumentacja praktyki zawierająca notatki hospitacyjne lub konspekty 

prowadzonych zajęćpotwierdzone podpisem nauczyciela akademickiego. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu praktyki zawodowej dla studentów  

studiów stacjonarnych III stopnia w dyscyplinie historia. 

 

……………………………….. 

 (imię i nazwisko doktoranta) 

 

 

KARTA HOSPITACJI ZAJĘĆ W RAMACH PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

STUDIA STACJONARNE III STOPNIA 

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 

Data   

Imię i nazwisko prowadzącego 

zajęcia 

 

Nazwa przedmiotu/modułu 

kształcenia 

 

Forma zajęć (wykład, ćwiczenia, 

seminarium, konwersatorium, 

inne) 

 

Temat zajęć   

Cel zajęć  

Wykorzystane metody 

dydaktyczne 

 

Uwagi  

Podpis nauczyciela 

akademickiego 

 


