
 
ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 

Rektora Politechniki Koszalińskiej 
z dnia 11 maja 2018 r. 

w sprawie odbywania praktyki zawodowej przez doktorantów  
w postaci realizacji zajęć dydaktycznych 

 

 Na podstawie art. 197 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2183 ze zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym oraz §5 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie 
kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 256) zarządza się, co następuje. 
 

§ 1 
1. Ustala się dla uczestników studiów doktoranckich następujący wymiar praktyk 

dydaktycznych na rok akademicki: 
a) na I roku – uczestniczenie w 15 godzinach zajęć dydaktycznych 

prowadzonych przez opiekuna naukowego, 
b) na wyższych latach – samodzielne przeprowadzenie lub uczestniczenie  

w 15 godzinach (rocznie) zajęć dydaktycznych prowadzonych przez 
opiekuna naukowego. 

2. W przypadku samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych przez 
doktoranta jego wynagrodzenie rozliczane jest według stawek za nadgodziny 
asystenta w Politechnice Koszalińskiej, z tym że doktoranci pobierający 
stypendium doktoranckie wykonują obowiązki określone w ust. 1 pkt b bez 
pobierania dodatkowego wynagrodzenia za ich wykonanie. 

3. Doktoranci mogą prowadzić dodatkowe zajęcia dydaktyczne na studiach I i II 
stopnia prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej na podstawie odrębnej 
umowy. 

4. Za organizację praktyk dydaktycznych dla doktoranta odpowiedzialny jest jego 
opiekun naukowy. 

5. Pensum dydaktyczne doktoranta może być obniżone w przypadku realizacji 
badań w ramach krajowego lub zagranicznego stażu lub stypendium 
naukowego. Decyzję w sprawie obniżenia pensum podejmuje rektor na wniosek 
dziekana. 

6. Doktoranci, którym przedłużono czas trwania studiów, realizują praktyki 
dydaktyczne według zasad obowiązujących doktoranta ostatniego roku studiów. 

 



§ 2 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 

semestru zimowego w roku akademickim 2018/2019. 
2. Z początkiem obowiązywania niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie 

Nr 6/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. 
 
         

R E K T O R 
 

 
   prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal 

 


