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ZARZĄDZENIE NR 31/2022 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 28 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia  

w życie Regulaminu określającego zasady i tryb odbywania praktyk 

uwzględnianych w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk  

o Kulturze Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława 

Czecha w Krakowie 
 

 

Na podstawie art. 23, ust. 1 i 2, ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 574 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały 

Senatu nr 35/X/2022 z dnia 27 października 2022 roku, zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Wprowadzam w życie Regulamin określającego zasady i tryb odbywania 

praktyk uwzględnianych w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk  

o Kulturze Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława 

Czecha w Krakowie Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej Akademii 

Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie stanowiący 

Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia  

1 października 2022 roku. 

 

 

 

 

 
               REKTOR 

       (-) Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
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Załącznik 

do Zarządzenia nr 31/2022 roku 

z dnia 28 października 2022 roku 

 

 

 

Regulamin 

określający zasady i tryb odbywania praktyk uwzględnionych  

w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej 

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 
 

 

§ 1 Informacje ogólne 

1. Doktoranci w Szkole Doktorskiej AWF odbywają praktyki w AWF w wymiarze  

120 godzin jako: 

1.1 praktyka naukowa w Centralnym Laboratorium Naukowo-Badawczym (CLNB)  

w wymiarze przewidzianym w programie studiów 15 godzin w semestrze 1, 

1.2 praktykę w czasopiśmie naukowym – w wymiarze 20 godzin, po 10 godzin na 

semestr, w semestrach 2 i 3, 

1.3 praktyka dydaktyczna w wymiarze przewidzianym w programie studiów 40 godzin 

realizowanych w formie: 

a) asystowanie w wymiarze 10 godzin, w semestrze 2, 

b) prowadzenie zajęć w wymiarze 30 godzin, po 10 godzin na semestr,  

w semestrach 3, 4 i 5, 

1.4 warsztaty – udział w projekcie badawczym ustalonym w porozumieniu  

z promotorem w wymiarze 45 godzin, po 15 godzin na semestr, w semestrach 4, 5 i 6. 

2. Praktyka dydaktyczna – asystowanie, Praktyka dydaktyczna – prowadzenie zajęć oraz 

Warsztaty – udział w projekcie badawczym realizowanym przez jednostkę: zajęcia 

realizowane/koordynowane są przez Promotora rozprawy doktorskiej lub przez 

wyznaczonego przez niego opiekuna, gdy np. nie prowadzi zajęć lub nie realizuje 

projektu. 

3. Praktyka w czasopiśmie naukowym – odbywa się w wybranym przez doktoranta 

czasopiśmie. Doktoranci dokonują wyboru przed rozpoczęciem semestru i na tej 

podstawie przekazywane są zlecenia do prowadzenia zajęć do danego czasopisma/ 

laboratorium. 

4. Praktyka naukowa w CLNB przeprowadzana jest w wybranej pracowni w Centralnym 

Laboratorium Naukowo-Badawczym. 

5. Dokumentację realizacji praktyki (uczestnictwa w zajęciach) stanowi sprawozdanie, 

którego wzór znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Sprawozdanie 

wypełnia doktorant w części dotyczącej tematyki zajęć, a prowadzący – wystawia opinię 

oraz ocenę. Sprawozdanie przedkładane jest do akceptacji Dyrektora Szkoły Doktorskiej. 
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§ 2 Cele praktyk 

1. W toku praktyki wspierany będzie rozwój umiejętności naukowych w obszarze pracy 

naukowej oraz umiejętności w zakresie funkcjonowania czasopism naukowych. Praktyki 

mają również na celu kształtowanie umiejętności pracy w zespole oraz kompetencji 

społecznych umożliwiających samodzielne prowadzenie działalności naukowej. 

2. W toku praktyki dydaktycznej realizowany będzie rozwój praktycznych umiejętności  

w obszarze dydaktyki akademickiej oraz kompetencji społecznych umożliwiających 

samodzielne prowadzenie zajęć ze studentami. 

 

§ 3 Formy praktyk 

1. Praktyki mogą odbywać się w następujących formach: 

1.1. praca w zespole badawczym jednostki – warsztaty, 

1.2. praca w CLNB: 

a) zapoznanie się z aparaturą CLNB, 

b) zapoznanie się z nowymi technologiami oraz aparaturą wykorzystywaną  

w badaniach naukowych. 

2. Praca w czasopiśmie:  

2.1. recenzencka – poznają zasady przygotowania recenzji artykułu naukowego, 

2.2. praca redakcyjna: 

a) przeprowadzenie wstępnej weryfikacji manuskryptów nadesłanych do redakcji, 

b) przygotowanie materiałów na stronę czasopisma oraz/lub publikowanych  

w mediach społecznościowych, 

c) asystowanie w prowadzeniu korespondencji z autorami i recenzentami, 

d) przygotowanie tekstów do korekty językowej oraz składu,  

e) działania związane z umieszczaniem czasopisma w nowych bazach naukowych, 

f) zapoznanie się z wiodącymi czasopismami w danej dziedzinie, sposobami ich 

funkcjonowania, procedurami recenzencko wydawniczymi itd.,  

g) archiwizacja działalności czasopisma. 

3. Praktyka dydaktyczna: 

a) asystowanie/współuczestniczenie (w wymiarze 10 godzin) w prowadzeniu zajęć, 

prowadzonych przez opiekuna praktyki i obserwacji oraz czynnym 

współprowadzeniu zajęć, 

b) przygotowywaniu i omówieniu materiałów dydaktycznych do zajęć, 

c) samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami w formie ćwiczeń, 

warsztatów, seminariów lub w innych formach specyficznych dla danego 

kierunku kształcenia. 

 

§ 4 Opiekun praktyk 

1. Opiekunem praktyki naukowej zostają kierownicy pracowni w CLNB, praktyki  

w czasopiśmie – redaktor naczelny lub wyznaczona przez niego osoba, a w przypadku 

praktyki dydaktycznej – promotor w porozumieniu z koordynatorami przedmiotów.  

2. Do obowiązków opiekuna praktyk należą: 

a) zapoznanie doktorantów z regulaminem i przebiegiem praktyki, 

b) monitorowanie przebiegu praktyki, 

c) potwierdzenie odbycia praktyk na podstawie zgromadzonej przez doktoranta 

dokumentacji praktyki. 
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3. Opiekun danej praktyki wystawia opinię oraz ocenę w sprawozdaniu przedstawionym 

przez doktoranta Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej. 

 

§ 5 Obowiązki doktoranta 

1. Do obowiązków doktoranta należy: 

a) omówienie z opiekunem praktyki warunków i trybu odbywania praktyki, 

b) wywiązywanie się z powierzonych zadań oraz ich konsultacja z opiekunem praktyki, 

c) omówienie z opiekunem przebiegu praktyki, 

d) przestrzeganie zasad pracy w CLNB/czasopiśmie oraz wytycznych z zakresu 

rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej oraz 

kodeksu etyki pracownika naukowego. 

2. Po zakończeniu wszystkich wyżej wymienianych praktyk, doktorant dostarcza do 

sekretariatu Szkoły Doktorskiej sprawozdanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

3. Sprawozdanie uzupełnia doktorant w części dotyczącej praktyki. 

 

§ 6 Przepisy końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku 

akademickiego 2022/2023. 

 

 

 

                    REKTOR 

       (-) Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 



5 

 

Załącznik Nr 1 

do Regulaminu 

określającego zasady i tryb odbywania praktyk 

uwzględnionych w programie kształcenia 

w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej 

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

 

 

 

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ 

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA  

W KRAKOWIE 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ 

ASYSTOWANIE/PROWADZENIE ZAJĘĆ/NAUKOWEJ W CLNB/PRAKTYKA 

W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM/ WARSZTATY-UDZIAŁ W PROJEKCIE 

BADAWCZYM REALIZOWANYM PRZEZ JEDNOSTKĘ/* (niepotrzebne skreślić) 

 

Imię i nazwisko  

Numer albumu  

Rok studiów  

Miejsce odbywania praktyk  

Termin realizacji praktyk  

Imię i nazwisko Opiekuna praktyk  

   

 

_____________________________ 

*/ niepotrzebne skreślić 
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PRZEBIEG PRAKTYKI – ROK AKADEMICKI 20__/20__ 

Data Liczba godzin Tematyka zajęć 
Opis hospitowanych/prowadzonych 

zajęć 

    

    

    

    

 

 

……………………………………. 

Data i podpis Doktoranta 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Data i Podpis Opiekuna praktyk 

 

 

Opinia Opiekuna praktyk na temat Doktoranta: 

Imię i nazwisko Doktoranta  

Numer albumu Doktoranta  

Opinia o merytorycznym 

przygotowaniu Doktoranta 

 

Opinia o praktycznym 

przygotowaniu Doktoranta 

 

Ocena  
 

Imię i nazwisko Opiekuna praktyk 
 

Data i podpis Opiekuna praktyk 
 

 

Zaliczenie praktyk 

 

 

.......................................................................... 

Data i podpis Dyrektora Szkoły Doktorskiej 


