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Dotyczy: Kursu dydaktycznego szkoły wyższej organizowanego dla doktorantów Politechniki
Wrocławskiej

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym 11/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie
wytycznych do tworzenia planów i programów studiów doktoranckich w Politechnice
Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających się od 1 października 2012 r.), w związku z
Zarządzeniem Wewnętrznym 11/2012 z dnia 13.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia
obowiązku ukończenia „Kursu dydaktycznego szkoły wyższej” przez pracowników naukowodydaktycznych i dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej, program studiów doktoranckich
realizowanych od roku akademickiego 20122013 obejmuje Kurs dydaktyczny szkoły
wyższej. Głównym celem kursu jest doskonalenie warsztatu dydaktycznego doktorantów w
zakresie planowania, organizowania i realizowania procesu kształcenia studentów oraz
rozwijanie kompetencji szczególnie ważnych w pracy nauczyciela akademickiego.
Kurs dydaktyczny szkoły wyższej jest kursem dwusemestralnym, realizowanym w
dwóch częściach. Pierwsza z nich jest obowiązkowa i obejmuje 60 godzin zajęć
dydaktycznych. Druga część jest fakultatywna, obejmuje 45 godzin zajęć dydaktycznych oraz
5 godzin zajęć ewaluacyjnych.
W ramach zajęć ewaluacyjnych przewiduje się przeprowadzenie 2 godzin hospitacji
zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta, uczestniczącego w kursie
dydaktycznym oraz 3 godziny zajęć podsumowujących wyniki przeprowadzonych hospitacji.
W związku z powyższym Kierownicy Studiów Doktoranckich są proszeni o zorganizowanie
2 godzin hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych samodzielnie przez doktoranta
uczestniczącego w kursie dydaktycznym, powierzonych w ramach praktyki zawodowej.
Hospitacje powinny być przeprowadzone w trakcie trwania drugiej części kursu
dydaktycznego. Niemniej jednak dopuszcza się przeprowadzenie hospitacji we
wcześniejszym terminie. Mogą one także być przeprowadzane w terminach zaplanowanych
na wydziale hospitacji, łącznie z nimi, lub w innym dodatkowym terminie.
Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie hospitacji, wymaganych w ramach
Kursu dydaktycznego szkoły wyższej, jest wypełniony Protokół z hospitacji przygotowany
dla Zajęć ewaluacyjnych Kursu dydaktycznego szkoły wyższej (załącznik nr 1). Osoba lub
osoby przeprowadzające hospitację są obowiązane w ciągu 1 tygodnia po przeprowadzonej

hospitacji omówić treść protokołu z hospitowanym doktorantem. W terminie 2 tygodni po
przeprowadzonej hospitacji wypełniony protokół z hospitacji (w jednym egzemplarzu) należy
przekazać do Działu Nauczania, do Uczelnianego Sekretariatu Studiów Doktoranckich.
Po zakończonym cyklu hospitacji Studium Nauk Humanistycznych przeprowadzi
trzygodzinne spotkanie podsumowujące wyniki hospitacji dla wszystkich doktorantów
realizujących drugą część kursu dydaktycznego szkoły wyższej. Wyniki hospitacji zajęć
dydaktycznych pozostają poufne.
Po ukończeniu obu części Kursu dydaktycznego szkoły wyższej i pozytywnym
zaliczeniu zajęć ewaluacyjnych doktoranci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Kursu
dydaktycznego szkoły wyższej, które wystawia Studium Nauk Humanistycznych.

