
 

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 

 

Zasady odbywania praktyk  
w ramach przedmiotu „Praktyka zawodowa w zakresie dydaktyki medycznej 

– skuteczne metody nauczania w naukach medycznych”  
w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 

 
 

1. Doktorant zobowiązany jest do odbycia praktyk w formie prowadzenia zajęć 
dydaktycznych lub uczestnictwa w ich prowadzeniu (współprowadzenie)  
w wymiarze 60 godzin na cały cykl kształcenia.  
 

2. Realizację praktyki można rozpocząć w pierwszym lub drugim semestrze za 
zgodą kierownika programu doktorskiego danej dyscypliny, jednak nie 
później niż w trzecim semestrze kształcenia. Praktyka powinna zostać 
zrealizowana do końca szóstego semestru. 
 

3. Doktorant może odbyć praktykę w: 
a) jednostce promotora/promotorów - wówczas zobowiązany jest do 

zgłoszenia tego faktu do koordynatora przedmiotu pani dr hab. 
Magdaleny Szopy prof. UJ, najpóźniej do końca drugiego semestru.  

 
b) Zakładzie Dydaktyki Medycznej (w przypadku braku możliwości 

realizacji w jednostce promotora/promotorów) –również po 
wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem przedmiotu panią dr hab. 
Magdaleną Szopą prof. UJ. Doktorant zobowiązany jest najpóźniej do 
końca drugiego semestru zgłosić chęć realizacji praktyki w/w 
koordynatorowi. Dla cyklu kształcenia 2019/2020 termin ulega 
przesunięciu do końca trzeciego semestru. 

 
4. Fakt odbywania praktyki należy odnotować w systemie USOS. Wpisu 

doktoranta dokonują osoby lub koordynatorzy ds. pensum dydaktycznego 
wyznaczone w jednostkach organizacyjnych UJ CM. Przy planowaniu 
podziału godzin dydaktycznych  
w danej jednostce organizacyjnej, w ramach wybranego przedmiotu należy 
uwzględnić  doktoranta w systemie USOS przypisując do danej grupy 
zajęciowej z liczbą godzin 0 „zero”. Wydruk z systemu USOS powinien 
zawierać liczbę godzin dydaktycznych prowadzonych lub 
współprowadzonych przez doktoranta ze stanem faktycznym, 
potwierdzonych podpisem promotora oraz kierownika jednostki.  
 



5. Dla doktorantów zatrudnionych na stanowiskach badawczych w projektach, 
którzy nie mogą rozliczać godzin dydaktycznych w systemie USOS, 
dokumentowanie godzin następuje na podstawie oświadczenia promotora. 

 
6. Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest wydruk z systemu USOS z wpisem 

jako prowadzenie lub współprowadzenie przedmiotu oraz podpisem 
promotora i kierownika jednostki lub w przypadku doktorantów 
zatrudnionych na stanowiskach badawczych w projektach oświadczenia 
promotora. Zaświadczenie powinno zostać dostarczone do biura Szkoły do 
końca semestru szóstego. Dla cyklu kształcenia 2019/2020 zajęcia 
zrealizowane w czasie pierwszego roku mogą zostać udokumentowane na 
podstawie oświadczenia promotora. 
 

7. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku angielskim rozliczane są zgodnie 
z przelicznikiem zawartym w aktualnych komunikatach Dziekanów 
odpowiednich Wydziałów UJ CM dotyczących rozliczania pensum.  

 

8. Ostateczne zaliczenie przedmiotu: „Praktyka zawodowa w zakresie 
dydaktyki medycznej - skuteczne metody nauczania w naukach 
medycznych” zostanie odnotowane w systemie USOS na  III roku 
kształcenia przez koordynatora przedmiotu. 
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