Uchwała Nr 238/2015
Rady Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie procedury postępowania w sprawie praktyk
ujętych w programie studiów doktoranckich
na Wydziale Nauk Biologicznych

Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr 109/2011 z dnia 30.11.2011 r. oraz Zarządzenia
Rektora UWr nr 5/2012 z dnia 23.01.2012 r. Rada Wydziału Nauk Biologicznych UWr
uchwala, co następuje:
§ 1. Na Wydziale Nauk Biologicznych wprowadza się procedurę postępowania w
sprawie praktyk ujętych w programie studiów doktoranckich, która stanowi załącznik
nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wydziału Nauk Biologicznych
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1. Cel i zakres procedury
Postępowanie w sprawie praktyk przewidzianych programem studiów III stopnia
realizowanych przez słuchaczy Studiów Doktoranckich Biologii.
2. Odpowiedzialność
Rada WNB:
–
zatwierdzanie programu kształcenia studiów III stopnia (wymiar czasowy
praktyk),
–
uchwalenie Procedury realizacji praktyk w ramach studiów III stopnia.
Kierownik Studiów Doktoranckich:
–
ustalenie formy, miejsca oraz terminu realizacji praktyk,
–
wyrażanie zgody na zaliczenie praktyki w ramach pracy wykonywanej
w charakterze nauczyciela akademickiego,
–
zaliczanie praktyk realizowanych jako regularne zajęcia ze studentami, na
podstawie dokumentacji w ramach systemu USOS.
Pełnomocnik Dziekana ds. działań edukacyjnych i promocji:
–
przygotowanie i wydawanie zaświadczeń potwierdzających realizację części
praktyki w formie działań edukacyjnych Wydziału,
–
zaliczanie praktyk realizowanych w ramach działań edukacyjnych Wydziału
na podstawie dokumentacji prowadzonej na potrzeby ww. działań i/lub w
ramach systemu USOS.
Słuchacz:
– zapoznanie się i przestrzeganie zapisów niniejszej procedury,
– zrealizowanie praktyki w formie regularnych zajęć ze studentami i w
ramach działań promocyjnych Wydziału w przypadku, kiedy praktyka w
formie zajęć regularnych nie może zostać zrealizowana w pełnym wymiarze
przewidywanym aktami prawnymi wyższego rzędu,
– obowiązkowy kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. działań edukacyjnych
i promocji w przypadku, kiedy praktyka nie może zostać zrealizowana
w pełnym wymiarze w postaci regularnych zajęć ze studentami,
– prowadzenie dokumentacji praktyki w ramach systemu USOS,
– w przypadku ubiegania się o zwolnienie z praktyki – złożenie wniosku
u Kierownika Studiów Doktoranckich.
3. Opis postępowania
3.1. Terminy
Czas trwania praktyki zapisany jest w programie studiów III stopnia.
Praktyka realizowana jest w trakcie trwania roku akademickiego.
Zajęcia w ramach praktyki zostają powierzone słuchaczowi w terminach i na
zasadach obowiązujących nauczycieli akademickich.
Na czas realizacji praktyki student powinien posiadać ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej.
Słuchacz ubiega się o dokumenty poświadczające realizację części praktyki
w formie działań edukacyjnych Wydziału niezwłocznie po ich zakończeniu.
W przypadku ubiegania się o zwolnienie z praktyk, słuchacz składa wniosek do
Kierownika Studiów Doktoranckich przed rozpoczęciem praktyki.
3.2. Tryb postępowania
Praktyki dla słuchaczy studiów doktoranckich odbywają się w formie
prowadzenia lub uczestnictwa w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w wymiarze
określonym programem studiów III stopnia oraz aktami prawnymi wyższego
rzędu.
Słuchacz realizuje zajęcia zgodnie z sylabusami obowiązującymi dla
przedmiotów będących podstawą realizacji praktyki.
Jeżeli w danym roku akademickim Wydział nie ma możliwości powierzenia
słuchaczowi zajęć w obowiązkowym wymiarze, wówczas realizuje on praktyki
w formie zajęć edukacyjnych prowadzonych na Wydziale.
Każdy słuchacz ma obowiązek uzupełnienia godzin ww. działaniami do
minimalnego obciążenia.
Każdy słuchacz ma prawo do zrealizowania dodatkowych godzin zajęć w formie
działań edukacyjnych.
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Potwierdzeniem zrealizowania obowiązkowych zajęć ze studentami w ramach
praktyki jest dokumentacja, identyczna jak w przypadku pracowników
naukowych.
Zajęcia w ramach praktyk podlegają hospitacji na zasadach ogólnych
przyjętych na Wydziale.
4.

Dokumenty związane z procedurą
Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach
naukowych.
UCHWAŁA Nr 123/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia
2012 r. w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących
tworzenia planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich.
Uchwała nr 216/2014 Rady WNB Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 18 grudnia
2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych
realizowanych na WNB.
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