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Załącznik do zarządzenia Rektora  
nr 41 z dnia 26 czerwca 2018 r.  

 

REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH  

PRZEZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH  

W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 

 

§ 1 

1. Uczestnicy studiów doktoranckich mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych, 

zwanych dalej praktykami. 

2. Odbywanie praktyk może mieć miejsce na uczelni lub poza nią. 

3. Praktyki odbywane poza uczelnią powinny być zgodne z profilem studiów 

doktoranckich. 

4. Praktyki zawodowe odbywane na uczelni mogą mieć formę prowadzenia, 

współprowadzenia lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.  

W szczególności dotyczy to zajęć dydaktycznych prowadzonych na studiach 

pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych, a w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie, zwanej dalej SGH, również w ramach Ekonomicznego 

Uniwersytetu Dziecięcego, Akademii Młodego Ekonomisty, Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, Festiwalu Nauki czy Akademii 16+. 

5. Praktyki mogą być realizowane także w innych formach niż określone w niniejszym 

Regulaminie. O odbyciu praktyk w innej formie oraz sposobie ich udokumentowania 

decyduje kierownik studiów doktoranckich.  

6. Przez współprowadzenie zajęć rozumie się przeprowadzenie zajęć lub ich części  

w obecności nauczyciela akademickiego.  

7. Przez uczestniczenie w prowadzeniu zajęć rozumie się: 

1) pomoc prowadzącemu zajęcia nauczycielowi akademickiemu (posiadającemu 

co najmniej stopień naukowy doktora) w przygotowaniu zajęć, w szczególności 

gromadzenie i opracowanie materiałów pomocniczych do zajęć; 

2) przeprowadzenie konsultacji dla grupy ćwiczeniowej; 

3) przygotowanie pod nadzorem prowadzącego nauczyciela akademickiego pracy 

kontrolnej dla grupy ćwiczeniowej; 
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4) sprawdzanie prac zaliczeniowych oraz przedstawienie prowadzącemu 

nauczycielowi akademickiemu propozycji ocen. 

8. Wymiar odbywanych w każdym roku akademickim praktyk nie może być mniejszy 

niż 10 godzin oraz większy niż 90 godzin, z tym że: 

1) obowiązkowo, co najmniej 5 godzin praktyk powinno zostać odbytych  

na uczelni w formie prowadzenia lub współprowadzenia lub uczestniczenia  

w prowadzeniu zajęć dydaktycznych; 

2) łączny wymiar praktyk wykonywanych w formie, o której mowa w ust. 7, nie 

może być większy niż 10 godzin rocznie. 

9. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący 

zajęcia dydaktyczne na uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony 

z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

§ 2 

1. Zaliczenia praktyki dokonuje kierownik studiów doktoranckich. 

2. Doktorant zobowiązany jest corocznie, w terminie do końca roku akademickiego, do 

złożenia kierownikowi studiów doktoranckich Karty obowiązkowych praktyk 

zawodowych odbywanych przez uczestnika studiów doktoranckich na uczelni, 

zwanej dalej Kartą praktyk, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu.  

3. W przypadku gdy praktyki nie są odbywane w SGH, do Karty praktyk należy 

dołączyć dokument potwierdzający ich odbycie.  

4. Karta praktyk przechowywana jest w teczce osobowej doktoranta. 

5. W razie niedopełnienia przez uczestnika studiów doktoranckich obowiązku,  

o którym mowa w ust. 2, praktyki uznaje się za niezaliczone, z wyjątkiem sytuacji, 

której mowa w § 1 ust. 5.  

§ 3 

W sprawach dotyczących praktyk, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, 

decyzje podejmuje kierownik studiów doktoranckich. 


