Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej
nr 2 / 2012
z 18 stycznia 2012 r.
w sprawie rozliczania wymiaru zajęć dydaktycznych dla słuchaczy studiów doktoranckich
Na podst. § 2 ust. 11 oraz § 7 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu studiów doktoranckich uchwalonym przez
Senat Politechniki Krakowskiej nr 32/d/06/2009 w dniu 29 czerwca 2009 r., zarządza się, co
następuje;
§1
Uczestnicy studiów doktoranckich zobowiązani są do odbywania praktyk zawodowych w formie:
uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na 1 roku studiów,
prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu na 2, 3 i 4 roku
studiów.
W przypadku prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, liczba godzin
dydaktycznych nie może być mniejsza niż 15 i większa niż 90 godzin rocznie.
o
o

Możliwość przyznania stypendium doktoranckiego dla:
-

słuchaczy 2 roku na podstawie realizacji zadań naukowo-dydaktycznych w ciągu 1 roku w
formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 15 godzin lub na podstawie
udokumentowanej szczegółowym sprawozdaniem pracy badawczej w ramach dotacji celowej
na prowadzenie badań naukowych oraz zadań z nimi związanych lub innych prac autorskich,
*)

służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich , lub
projektu promotorskiego (doktoranci realizujący badania w ramach PK), bądź szczegółowym
sprawozdaniem z badań w jednostce zatrudniającej doktoranta poza PK,
-

słuchaczy wyższych lat na podstawie realizacji zadań naukowo-dydaktycznych w poprzednim
roku w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin rocznie lub na
podstawie udokumentowanej szczegółowym sprawozdaniem pracy badawczej w ramach
dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych oraz zadań z nimi związanych lub innych
prac autorskich, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
*)

doktoranckich , lub projektu promotorskiego (doktoranci realizujący badania w ramach PK),
bądź szczegółowym sprawozdaniem z badań w jednostce zatrudniającej doktoranta poza PK.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Wydziału, Dziekan

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
*)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.11.2010 r. w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej,
par. 11 ust. 1 (DZ. U. 2010 Nr 218, poz. 1438)

