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Poziom I PZ 6. Hospitacja zajęć dydaktycznych 

Terminy realizacji zadania: 

• do 01 marca, 

• do 15 września, 

• do 31 października. 

Załączniki: 
• Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych - Załącznik 13 

 

1. Zakres procedury 
 

Przedmiotem procedury jest sposób przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach 

stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. 

 

2. Podmioty odpowiedzialne za wykonanie zadań objętych procedurą 
 

• dziekan wydziału; 

• kierownik zakładu; 

• kierownik studium; 

• Dział Nauczania. 
 

3. Opis postępowania w ramach procedury 
 

1) Hospitacje dotyczą zajęć realizowanych w formie tradycyjnej oraz w formie zdalnej synchronicznej 

i asynchronicznej. 

2) Hospitacje zajęć obejmują wszystkich nauczycieli akademickich i są przeprowadzane co najmniej raz na dwa 

lata. 

3) W przypadku, gdy przedmiot realizowany jest w formie hybrydowej, koniecznym jest, aby hospitacja 

dotyczyła zajęć prowadzonych w formie osobistego kontaktu oraz w formie asynchronicznej. 

4) Hospitacje zajęć nauczyciela akademickiego nowozatrudnionego przeprowadza się w pierwszym lub drugim 

semestrze w roku akademickim, w którym został zatrudniony. 

5) Hospitacje zajęć pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilno-prawnej przeprowadza się: 

a) fakultatywnie w pierwszym lub drugim semestrze w roku akademickim, w którym został zatrudniony, 

b) obowiązkowo, gdy planowane jest jego zatrudnienie w kolejnym roku akademickim, 

c) co najmniej raz na dwa lata, gdy umowy cywilno-prawne są ponawiane. 

6) Hospitacje przeprowadzają: dziekani wydziałów, kierownicy zakładów/studium lub wyznaczeni przez nich 

nauczyciele akademiccy. 



7) Dziekan wydziału w porozumieniu z kierownikami zakładów oraz kierownicy studium zobowiązani są do 

opracowania harmonogramu hospitacji i przekazania do zatwierdzenia prorektorowi ds. nauczania 

i studentów w terminie: 

• do dnia 31 października danego roku akademickiego na semestr zimowy; 

• do dnia 01 marca danego roku akademickiego na semestr letni. 

Harmonogram powinien zawierać dane nauczyciela hospitowanego i hospitującego, kierunek/ 

specjalność/specjalizację studiów, rok, grupę oraz przedmiot. 

7. Hospitowany jest informowany przez hospitującego o planowanej hospitacji, co najmniej tydzień przed 

planowanym terminem. W sytuacjach szczególnych informacja o planowanej hospitacji nie jest obligatoryjna. 

8. Hospitacje dokumentuje się na Arkuszu hospitacji zajęć dydaktycznych, którego wzór określa Załącznik 13. 

9. Hospitujący zobowiązany jest w ciągu 14 dni po przeprowadzonej hospitacji do omówienia arkusza 

hospitacyjnego wraz ze wskazaniem wniosków końcowych. Hospitowany nauczyciel po zapoznaniu się 

z oceną i wnioskami może ustosunkować się do przeprowadzonej hospitacji i jej wyników. 

W przypadku, gdy hospitowany nauczyciel nie zgadza się z oceną i wnioskami lub gdy ocena hospitacji jest 

negatywna, prorektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel na stanowisku profesora lub specjalista z danej 

dziedziny przeprowadza powtórną hospitację. 

10. Do dnia 15 września danego roku akademickiego dziekani wydziałów przedkładają prorektorowi 

sprawozdanie z przeprowadzonych hospitacji wraz z wnioskami z nich wynikającymi, do którego załączają 

arkusze hospitacji zajęć dydaktycznych. 

Arkusze przechowywane są w Dziale Nauczania do czasu, gdy nauczyciel akademicki poddany będzie 

okresowej ocenie, nie dłużej jednak niż cztery lata akademickie. Po tym okresie powinny zostać przekazane 

do akt osobowych nauczyciela akademickiego. 

11. Wyniki hospitacji wykorzystywane są dla potrzeb okresowej oceny nauczyciela akademickiego oraz przy 

obsadzie zajęć dydaktycznych. 

 

4. Dokumenty związane z procedurą 
 

• Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia. 
 


