
Zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej 

Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych 

 

§ 1. Cele praktyk zawodowych 

Celem praktyk zawodowych jest rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych przewidzianych w programie kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej, w 

szczególności zaś: 

- znajomości ekonomicznych, prawnych i etycznych uwarunkowań działalności naukowej lub 

artystycznej/ konserwatorskiej, 

- znajomości podstawowych zasady transferu wiedzy lub dzieł artystycznych/ 

konserwatorskich do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników 

działalności naukowej lub artystycznej/ konserwatorskiej, 

- umiejętności w zakresie upowszechniania wyników działalności naukowej lub artystycznej/ 

konserwatorskiej, 

- umiejętności w zakresie planowania zajęć dydaktycznych i realizowania ich z 

wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi 

- kompetencji do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców, 

- kompetencji do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, 

- kompetencji w zakresie myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. 

§ 2. Zasady odbywania praktyk zawodowych 

1. Wymiar godzinowy praktyk zawodowych określają „Ramy programowe  Szkoły Doktorskiej 

Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych”. 

2. Formę i miejsce odbywania praktyk zawodowych Doktorant/ka określa w Indywidualnym 

Planie Badawczym w uzgodnieniu z promotorem i z kierownictwem poszczególnych 

dyscyplin. 

3. Praktyki zawodowe mogą być odbywane w formie samodzielnego prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, współprowadzenia zajęć dydaktycznych lub innych zajęć związanych ściśle ze 

specjalizacją naukową doktoranta/ki w jednostkach UMK i spoza UMK szczególnie w: 

- bibliotekach, 

- muzeach, 

- instytucjach wystawienniczych, 

- instytutach naukowych. 

4. Wybór zajęć do samodzielnego prowadzenia przez doktoranta/kę obywa się w porozumieniu 

między promotorem a dziekanem właściwym dla dyscypliny, w której przygotowywane jest 

doktorat. 



Doktorant(ka) zobowiązany(a) jest do przekazania do sekretariatu szkoły informacji o 

rozpoczęciu praktyki 

5. Do obowiązków promotora należy przeprowadzenie hospitacji praktyk odbywanych przez 

doktorantów i przygotowanie pisemnej opinii. 

6. Odbywanie praktyk zawodowych poza Uniwersytetem Mikołaja Kopernika może się 

odbywać za zgodę dyrektora szkoły na podstawie porozumienia zawartego między szkołą 

doktorską a instytucją zewnętrzną.  

§ 3. Zasady zaliczania praktyk zawodowych 

1. Zaliczenie praktyk zawodowych dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentów 

przedłożonych przez doktoranta/kę: 

- kartę praktyk zawodowych (zał. 1), 

- opinii promotora sporządzonej na podstawie hospitacji zajęć (zał. 2) lub hospitacji praktyk 

odbywanych w innej formie (zał. 3). 
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