
 

 

 

 

Uchwała nr 4.22.03.2021 

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 22 marca 2021 roku 

W sprawie:  korekty programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od roku akademickiego 

2020/2021 

Na podstawie art. 201 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (tj. Dz. U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.) oraz § 23 pkt 18 Statutu Uczelni, uchwala się co następuje: 

§1 

1. Wprowadza się korekty w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021  

w Załączniku do Uchwały Senatu nr 3/27.01.2020 z dnia 27.01.2020, oraz Uchwały Senatu  

nr 2/24.02.2020 z dnia 24.02.2020 dział III Plan Kształcenia w Szkole Doktorskiej: 

a) punkt 10 otrzymuje brzmienie: 

Integralną częścią Planu Kształcenia SD są obowiązkowe praktyki dydaktyczne  

w liczbie 60 godzin, w tym 15 godzin praktyk współuczestniczących oraz 45 godzin praktyk 

polegających na samodzielnym prowadzeniu zajęć akademickich. Praktyki 

współuczestniczące odbywają się w II semestrze, natomiast praktyki samodzielne odbywają 

się od III do VI semestru.  

b) punkt 12 otrzymuje brzmienie: 

Przydziału godzin zajęć w ramach praktyk dydaktycznych dokonuje Dyrektor Instytutu  

na wniosek Dyrektora SD po konsultacji z promotorem (promotorami) i doktorantem. 

Promotor koordynuje realizację praktyk. W uzasadnionych przypadkach realizacje praktyk 

koordynuje inna osoba wyznaczona przez Dyrektora SD po konsultacji z promotorem 

(promotorami) i doktorantami. 

c) dodaje się punkt 13 w następującym brzmieniu: 

Zaliczenie aktywności wykazanych w punktach 9 i 10 potwierdza Dyrektor  

SD w porozumieniu z promotorem (promotorami) lub innymi pracownikami naukowo-

dydaktycznymi zaangażowanymi w tok kształcenia.  



d) w tabeli 2 pt. „Harmonogram realizacji planu kształcenia”, rok II, semestr  

3 zastępuje się przedmiot „Przedmioty fakultatywne/warsztaty interdyscyplinarne” 

przedmiotem „Art  Writing 1” w tej samej ilości godzin, punktów ECTS i formie zaliczenia 

(12 godzin, 2 ECTS, zaliczenie z oceną). 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor 

Prof. dr hab. Piotr Borek 

 


