Uchwała Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w sprawie
zasad przyznawania i prowadzenia zajęć dydaktycznych przez doktorantów
na studiach I. i II. stopnia na kierunkach politologia, europeistyka
i studiach I. stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
§1
1.
2.

Studenci stacjonarnych studiów doktoranckich zobowiązani są do nieodpłatnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach swoich
obowiązków doktoranckich.
O minimalnym i maksymalnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów stanowi Regulamin
Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie (§ 25).
§2

1.
2.
3.

Tematyka zajęć prowadzonych przez doktoranta powinna odpowiadać potrzebom Instytutu związanym z koniecznością realizacji
programu nauczania na poszczególnych kierunkach studiów.
Pożądane jest, by tematyka prowadzonych zajęć była zgodna z zainteresowaniami naukowymi doktoranta, kwalifikacjami naukowymi
lub uzyskaną przez niego w ramach studiów magisterskich specjalizacją.
Doktoranci mogą prowadzić wyłącznie ćwiczenia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się także prowadzenie konwersatoriów
pod opieką pracownika naukowego.
§3

1.
2.

3.
4.
5.

Decyzję o przydziale zajęć dydaktycznych podejmuje Dyrektor Instytutu lub jego zastępca.
Dyrektor podejmuje decyzję, biorąc pod uwagę potrzeby Instytutu związane z obsadą zajęć przewidzianych programem oraz
predyspozycje intelektualne Kandydata, wynikające z przedstawionej dokumentacji oraz z opinii Promotora i Kierownika studiów
doktoranckich.
Decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu prowadzenia zajęć dydaktycznych Dyrektor Instytutu podejmuje do końca lipca i komunikuje
swoją decyzję zainteresowanej osobie na piśmie.
Doktoranci powinni zgłaszać chęć prowadzenia zajęć dydaktycznych do ostatniego dnia roboczego miesiąca maja poprzedzającego
rok akademicki, w którym miałyby odbywać się prowadzone przez niego zajęcia.
Stosowny wniosek powinien zostać złożony na piśmie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§4

1.

2.

3.

Doktoranci, którzy uzyskali zgodę Dyrektora Instytutu na prowadzenie zajęć dydaktycznych najpóźniej na 3 tygodnie przed
planowanym rozpoczęciem zajęć podpisują umowę o prowadzenie zajęć. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
Program zajęć powinien zostać skonsultowany z osobą prowadzącą wykład, o ile rzecz dotyczy ćwiczeń do wykładu. Doktorant powinien
uzyskać podpis wykładowcy złożony na wersji sylabusa lub innego dokumentu zawierającego szczegółowy plan kształcenia, który zostanie
następnie udostępniony w systemie USOS. W przypadku, gdy chodzi o zajęcia nieprzyporządkowane do wykładu, doktorant zobowiązany
jest do skonsultowania swojego sylabusa z kierownikiem katedry, której merytorycznie odpowiadają dane zajęcia dydaktyczne i uzyskania od
niego podpisu pod tekstem sylabusa.
Brak podpisów akceptujących program zajęć uniemożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktoranta.
§5

1.

2.
3.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doktorantów podlegają kontroli merytorycznej i ewaluacji na zasadach określonych w
Regulaminie hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
Doktoranci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu podlegają corocznej ewaluacji ze strony studentów na podstawie
anonimowej ankiety. Wyniki ankiet przekazywane są zainteresowanym do wiadomości i stanowią element oceny rocznej doktoranta.
Rażące zaniedbanie obowiązku związanego z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, może stać się powodem wniosku o skreślenie z
listy doktorantów skierowanego do Dziekana przez Dyrektora Instytutu.
§6

Zapisane w niniejszym dokumencie zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Wydziału.

Załącznik nr 1
do Zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych przez doktorantów
na studiach I. i II. stopnia na kierunkach politologia, europeistyka i studiach I. stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wniosek o przydział zajęć dydaktycznych
IMIĘ NAZWISKO
ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

PROMOTOR

UKOŃCZONY KIERUNEK STUDIÓW MGR
SPECJALNOŚĆ / SPECJALIZACJA MGR
TEMAT PRACY MAGISTERSKIEJ
TEMATYKA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
ADRES KORESPONDENCYJNY
ULICA

KOD POCZTOWY

–

TELEFON

FAX

E-MAIL

WWW

MIEJSCOWOŚĆ

Obszar(y) zainteresowań naukowych
Systemy polityczne
Myśl polityczna
Ruchy społeczne
Integracja europejska
Teoria polityki
Stosunki międzynarodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Polityka społeczna
Inny (jaki?)

Marketing polityczny
Psychologia polityki
Administracja publiczna
Historia polityczna
Socjologia polityki
Filozofia polityki
Komunikacja polityczna

Proponowana tematyka zajęć
L.P.

Tematyka zajęć (proponowane brzmienie tytułu)

1.
2.
3.
4.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

Miejsce i data wypełnienia deklaracji: …………………………….………..

Podpis: ………………………………………………………

Załącznik nr 2
do Zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych przez doktorantów
na studiach I. i II. stopnia na kierunkach politologia, europeistyka i studiach I. stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Umowa o prowadzenie zajęć dydaktycznych
Umowa zawarta w dniu …………………..…... 20….. r. pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych
zwanym dalej Uniwersytetem
a
P. mgr …………………………………………………....….., doktorantem ……. roku Instytutu Politologii UKSW,
numer legitymacji (albumu) …………...
zwanym dalej Doktorantem

§1
Doktorant zobowiązuje się prowadzić zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie w formie ćwiczeń/konwersatorium z przedmiotu
……………………………………………….………. w okresie od ….…. do ….. ………….. ………. w wymiarze w sumie ……. godzin zajęć dydaktycznych.
§2
Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć dydaktycznych Doktorant zobligowany jest do podjęcia działań wstępnych obejmujących:
przygotowanie sylabusa, skonsultowanie programu zajęć z wykładowcą danego przedmiotu (w przypadku, gdy są to ćwiczenia do wykładu)
lub kierownikiem katedry, której merytorycznie podlegają dane zajęcia dydaktyczne (w przypadku, gdy chodzi o zajęcia
nieprzyporządkowane do danego wykładu), udostępnienie zaakceptowanego sylabusa lub innego dokumentu zawierającego szczegółowy
plan kształcenia celem opublikowania w systemie USOS oraz przygotowania materiałów edukacyjnych wspomagających proces kształcenia.
§3
Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 1 niniejszej umowy prowadzone będą w oparciu o program zajęć skonsultowany i
zaakceptowany zgodnie z § 2 umowy. Doktorant zobowiązuje się przy tym do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z dołożeniem
wszelkiej staranności celem terminowej realizacji programu nauczania przy zachowaniu wysokiego poziomu kształcenia.
§4
W planie zajęć uwzględnia się w miarę możliwości sugestie Doktoranta dotyczące rozkładu prowadzonych przez niego zajęć
dydaktycznych.
§5
O każdym przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z planem zajęć Doktorant zobowiązany jest
powiadomić osobę odpowiedzialną bezpośrednio za dane zajęcia (wykładowcę lub kierownika katedry) oraz Dyrektora Instytutu
Politologii lub jego zastępcę z odpowiednim wyprzedzeniem. W takim przypadku przepadające zajęcia powinny zostać
przeprowadzone w innym terminie uzgodnionym z uczęszczającymi na nie studentami po przedłożeniu stosownej informacji do
Sekretariatu Instytutu Politologii oraz Sekretariatu Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych.
§6
Rażące zaniedbywanie obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie wskazanym w § 3 i § 5
niniejszej umowy, mogą być powodem wystąpienia ze stosownym wnioskiem o skreślenie z listy doktorantów.
§7
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej z umawiających się Stron.

Dziekan

Doktorant

