Zarządzenie
Rektora UMCS
nr 36/2009
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych doktorantom
w ramach praktyk zawodowych

Działając 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 – dalej zwanej Ustawą, takŜe na
podstawie § 13 ust. 5 załącznika do Uchwały nr XXII-7.1/09 Senatu UMCS z dnia 25
marca 2009 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich i wytycznych do programów
studiów doktoranckich – dalej zwanego Regulaminem;
zarządzam:

§1
Szczegółowe zasady i tryb powierzania zajęć dydaktycznych doktorantom w
ramach praktyk zawodowych, w tym przypadki i zasady zwalniania doktorantów z
obowiązku prowadzenia i hospitowania zajęć oraz obowiązki organów i jednostek
organizacyjnych uczelni w zakresie organizacji praktyk zawodowych doktorantów

§2
W zakresie organizacji praktyk zawodowych doktorantów:
1. Kierownicy zakładów, katedr i innych jednostek dydaktycznych uczelni uwzględnią
doktorantów w planach dydaktycznych podległych jednostek – w odniesieniu do zajęć
ćwiczeniowych i konwersatoryjnych oraz laboratoryjnych – oraz przydzielą im
następującą liczbę godzin dydaktycznych zajęć prowadzonych samodzielnie w ramach
praktyk zawodowych w wymiarze rocznym:
1) 90 godzin – w przypadku doktorantów stacjonarnych otrzymujących stypendium
doktoranckie, o którym mowa w art. 200 Ustawy;
2) 60 godzin – w przypadku doktorantów stacjonarnych nieotrzymujących
stypendium doktoranckiego;
3) 30 godzin – w przypadku doktorantów niestacjonarnych, z zastrzeŜeniem § 3 ust. 1
pkt 6.
2. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1 przekazują informację o obciąŜeniach
dydaktycznych doktorantów kierownikom studiów doktoranckich oraz Działowi Toku
Studiów najpóźniej do 31 października kaŜdego roku. Do informacji dołącza się
imienny wykaz doktorantów mających opiekunów naukowych (promotorów) w tych
jednostkach – wg wzoru określonego w załączniku nr 1.
3. Kierownicy studiów doktoranckich prowadzą bieŜącą kontrolę realizacji praktyk oraz
przygotowują semestralne zestawienia zrealizowanych obciąŜeń dydaktycznych
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doktorantów, które przekazać naleŜy do Działu Toku Studiów w terminach do 28
lutego i do 30 czerwca kaŜdego roku odpowiednio za semestr zimowy i letni. Wzór
zestawienia określa załącznik nr 2.
4. Opiekunowie naukowi (promotorzy) doktorantów, a do chwili ich wyznaczenia
kierownicy studiów doktoranckich, hospitują zajęcia prowadzone przez doktorantów
co najmniej dwa razy w roku, a po kaŜdej hospitacji omawiają zajęcia z doktorantem i
sporządzają sprawozdanie zawierające ocenę, które dołącza się do akt doktoranta.
5. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1 informują kierowników studiów
doktoranckich i Dział Toku Studiów o kaŜdej zmianie danych zawartych w
dokumentacji, o której mowa w ust. 2.

§3
1. W zakresie wymiaru i zasad rozliczania zajęć prowadzonych przez doktorantów:
1) w odniesieniu do doktorantów I roku studiów, powierza się im prowadzenie zajęć
dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych w wymiarze rocznym:
a) 60 godzin – w przypadku doktorantów stacjonarnych otrzymujących
stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 Ustawy,
b) 30 godzin – w przypadku doktorantów stacjonarnych nieotrzymujących
stypendium doktoranckiego,
c) 0 godzin – w przypadku doktorantów niestacjonarnych;
– doktoranci ci, poza uzasadnionymi przypadkami, prowadzić powinni zajęcia w II
semestrze po odbyciu w I semestrze 30 godzin hospitacji; przy czym, co najmniej
2 godziny dydaktyczne powinni oni przeprowadzić w czasie hospitacji pod
nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia, który omawia je następnie z
doktorantem oraz dokonuje ich pisemnej oceny, którą dołącza się do akt
doktoranta;
2) doktorantom przydziela się zajęcia w ramach występujących w zakładach,
katedrach i innych jednostkach dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w
grupie pracowników zatrudnionych na stanowisku asystenta, adiunkta,
wykładowcy i starszego wykładowcy;
3) w przypadku, gdy liczba godzin, o których mowa w pkt. 2 nie pozwala na
powierzenie zajęć w wymiarze wynikającym z § 13 ust. 2 Regulaminu, za
wykonanie obowiązków wynikających z niniejszego zarządzenia uznaje się
powierzenie doktorantom zajęć w wymiarze równym ilości godzin
ponadwymiarowych;
4) w przypadku, gdy w danym zakładzie, katedrze lub innej jednostce organizacyjnej
nie występują godziny ponadwymiarowe w grupie asystentów, adiunktów,
wykładowców i starszych wykładowców lub nie są zrealizowane pensa
dydaktyczne doktorantom stacjonarnym powierza się 15 godzin dydaktycznych
rocznie;
5) jeŜeli powierzenie zajęć w wymiarze, o którym mowa w pkt. 4 powoduje
niezrealizowanie pensów dydaktycznych zatrudnionych asystentów, adiunktów,
wykładowców i starszych wykładowców, niedobory godzin uzupełnia się z godzin
przeprowadzonych przez doktorantów;
6) w przypadku doktorantów niestacjonarnych, powierza się im prowadzenie zajęć na
studiach niestacjonarnych – jeśli ich programy przewidują zajęcia prowadzone
przez asystentów i adiunktów moŜliwe do przeprowadzenia przez doktorantów.
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2. RóŜnicę pomiędzy wymiarem praktyk wynikającym z § 13 ust. 2 Regulaminu, a
ustalonym na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu doktoranci realizują w formie
hospitacji.
3. Zwalnia się doktorantów I roku z obowiązku samodzielnego prowadzenia, w ramach
praktyk zawodowych, zajęć dydaktycznych ze studentami w wymiarze stanowiącym
róŜnicę pomiędzy wynikającym z § 13 ust. 2 Regulaminu a ustalonym na podstawie
ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu.
§4
1. Prowadzenie zajęć w ramach praktyk zawodowych powierza się doktorantom w
siedzibie Uniwersytetu w Lublinie.
2. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą doktoranta wyraŜoną na piśmie,
prowadzenie zajęć moŜe zostać powierzone poza Lublinem, w Kolegiach
Licencjackich UMCS.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 doktorantowi przysługuje zwrot kosztów na
zasadach określonych dla pracowników z tytułu podróŜy słuŜbowej na terenie kraju.

§5
1. Zwolnień z obowiązku prowadzenia przez doktorantów w ramach praktyk
zawodowych zajęć dydaktycznych ze studentami, w całości lub w części, dokonuje
prorektor właściwy do spraw studiów doktoranckich, zwany dalej prorektorem, na
wniosek:
1) kierownika studiów doktoranckich, poprzedzony uzasadnionym wnioskiem
kierownika zakładu, katedry lub innej jednostki organizacyjnej – w przypadku
braku moŜliwości powierzenia zajęć w związku z brakiem godzin
ponadwymiarowych lub istotnymi niedoborami pensów dydaktycznych;
2) doktoranta, zaopiniowany przez opiekuna naukowego i kierownika studiów
doktoranckich, uzasadniony w szczególności:
a) względami losowymi powodującymi niemoŜność realizacji zajęć,
b) finalizowaniem pracy nad rozprawą doktorską,
c) prowadzeniem badań naukowych poza uczelnią,
d) innymi waŜnymi okolicznościami.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się za pośrednictwem kierownika studiów
doktoranckich do prorektora w terminie umoŜliwiającym korektę i kontrolę obciąŜeń
dydaktycznych w danym semestrze. Prorektor moŜe ze względów losowych dopuścić
inne terminy składania wniosków.
3. Od decyzji prorektora w odniesieniu do wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 2
przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, stosownie do art. 207 ust. 1
Ustawy – o wniosku takim prorektor informuje rektora.

§6
Dział Toku Studiów w oparciu o plany obciąŜeń dydaktycznych i informacje
przekazane przez kierowników studiów doktoranckich:
1) przygotowuje i przekazuje prorektorowi zbiorcze zestawienia obciąŜeń
dydaktycznych doktorantów w terminach do 30 marca i do 30 lipca kaŜdego roku
za semestr poprzedni;
2) potwierdza informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1;
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3) dokonuje oceny zgodności planów obciąŜeń dydaktycznych z przepisami
niniejszego zarządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów § 3 ust. 1 pkt
3-5;
4) niezwłocznie informuje prorektora o kaŜdym przypadku naruszenia przepisów
niniejszego zarządzenia.

§7
1. W sprawach związanych z realizacją obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych
przez doktorantów w ramach praktyk zawodowych, nieuregulowanych w Regulaminie
i niniejszym zarządzeniu, decyzje podejmuje prorektor.
2. Łączny wymiar uczestniczenia w prowadzeniu i samodzielnego prowadzenia zajęć,
indywidualny dla kaŜdego doktoranta, nie moŜe przekroczyć 90 godzin
dydaktycznych rocznie.

§8
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie 30 czerwca 2009 roku

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
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