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1. ZAKRES PROCEDURY 

Hospitacje zajęć dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w jednostce organizacyjnej.  

Hospitacje zajęć są planowe. 

 

2. TERMINOLOGIA 

Hospitacja – wizytowanie zajęć dydaktycznych przez osoby upoważnione przez  

Dziekana, w celu zapoznania się z metodami pracy dydaktycznej stosowanymi 

przez hospitowanego nauczyciela akademickiego. 

 

Hospitacja planowa – zapowiedziane i ujęte w planie wizytowanie zajęć 

dydaktycznych prowadzone przez wytypowane osoby. W procesie dydaktycznym 

hospitacja planowa pełni funkcję doradczą i kontrolną. 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Pełnomocnik Dziekana ds. Oceny Jakości Kształcenia odpowiada za: 

 przygotowanie ramowego planu hospitacji, 

 nadzór nad przeprowadzanymi hospitacjami w jednostce organizacyjnej, 

 przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych hospitacji Radzie Wydziału 

 

Hospitujący odpowiada za: 

 powiadomienie osoby hospitowanej o dokładnym terminie hospitacji, jednak nie 

później niż na dwa tygodnie przed planowaną hospitacją 

 przeprowadzenie hospitacji i omówienie wyników z osobą hospitowaną, 

 sporządzenie protokołu z przeprowadzanej hospitacji. 

 
Prowadzący przedmiot odpowiada za: 

 uwzględnienie wniosków z hospitacji w planowaniu i prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych. 

 

Dziekan Wydziału odpowiada za: 

 zapoznanie się z wynikami przeprowadzonych hospitacji 

 przeprowadzenie rozmowy z osobą hospitowaną  
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4. TERMIN REALIZACJI PROCEDURY 

1. Pełnomocnik Dziekana ds. Oceny Jakości Kształcenia przygotowuje ramowy 

plan hospitacji na początku roku akademickiego. 

2. Plan po zaakceptowaniu przez Dziekana Wydziału jest realizowany przez cały 

rok akademicki 

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA 

1. Pełnomocnik Dziekana ds. Oceny Jakości Kształcenia przygotowuje ramowy 

plan hospitacji  

 

2. W ramowym planie hospitacji zostają wskazane: osoba hospitowana 

i hospitująca, nazwa przedmiotu i rodzaj zajęć dydaktycznych, których dotyczy 

dana hospitacja oraz przybliżona data hospitacji.  

 

3. Nie później niż 2 tygodnie przed terminem planowej hospitacji osoba 

hospitująca informuje hospitowanego o hospitacji. 

 

4. Nauczyciel akademicki powinien być przynajmniej raz hospitowany w okresie 

objętym oceną okresową.  

 

5. Osoba hospitująca sporządza protokół z przeprowadzanej hospitacji, który 

następnie przekazuje Dziekanowi Wydziału. Protokół ten jest poufny.  

 

6. Osoba hospitująca jest zobowiązany do przedstawienia hospitowanemu 

protokołu i przedłożenia go do podpisania bezpośrednio po przeprowadzonej 

hospitacji. 

 

7. Dziekan Wydziału uwzględnia wnioski z hospitacji zajęć dydaktycznych 

w okresowej ocenie pracowników, a także w przydziale zajęć dydaktycznych. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Zarządzenie Nr 260/2008/2009 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zasad przeprowadzania hospitacji zajęć 

dydaktycznych oraz wzoru protokołu z hospitacji zajęć dydaktycznych 


