Zarządzenie nr 2/2013/2014
Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych z dnia 20 października 2013 roku
w sprawie przeprowadzania hospitacji zajęć na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Na podstawie § 44 pkt. 6 oraz 13 Statutu UKSW zarządzam, co następuje:
§1
1. Zobowiązuje się Kierowników Katedr Wydziału Nauk Pedagogicznych do przeprowadzania
hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Katedrę na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych.
2. Hospitacje należy przeprowadzić w terminie od 15 grudnia każdego roku w semestrze
zimowym oraz do 15 marca każdego roku w semestrze letnim.
§2
1. Zajęcia nauczycieli akademickich ze stażem pracy krótszym niż 5 lat podlegają hospitacjom,
co najmniej raz w ciągu każdego roku akademickiego. Hospitacje zajęć starszych nauczycieli
akademickich ze stażem powyżej 5 lat przeprowadzane są raz na 2 lata.
2. W przypadku nauczyciela akademickiego powracającego z rocznego urlopu, niezależnie od
powyższych zasad, hospitacje przeprowadza się w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia zajęć.
3. W sytuacji, gdy w danej Katedrze wykład prowadzi adiunkt, co najmniej jeden wykład
powinien być objęty hospitacją.
4. W przypadku, gdy w Katedrze zatrudnione są osoby w ramach umowy o dzieło, co najmniej
jedne zajęcia powinny być objęte hospitacją.
5. W przypadku uzyskania oceny negatywnej przez nauczyciela akademickiego ponowna
hospitacja przeprowadzana jest najpóźniej w ciągu 6 miesięcy.
§3
1. Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia zleca dodatkową hospitację Kierownikowi
Katedry lub innej upoważnionej osobie w przypadku gdy średnia ocen z ankiet nauczyciela
akademickiego, w zakresie pkt 1 -10 ankiety USOS, wyniesie mniej niż 1, 5 pod warunkiem
wypełnienia ankiety przez min. 50% uprawnionych studentów
2. Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia zleca dodatkową hospitację Kierownikowi
Katedry lub innej upoważnionej osobie na wniosek Prodziekana ds. Studenckich w przypadku
powtarzających się skarg studentów na nauczyciela akademickiego
§4
1. W przypadku uzyskania negatywnej oceny prowadzącego zajęcia bezpośredni przełożony
przeprowadza z nauczycielem akademickim rozmowę na temat możliwych działań, które
pomogą w osiąganiu lepszych efektów dydaktycznych i poprawie relacji ze studentami.

2. W przypadku uzyskania ponownej niskiej oceny Dziekan przeprowadza rozmowę na temat
możliwych działań, które pomogą w osiąganiu lepszych efektów dydaktycznych i poprawie
relacji ze studentami.
3. Prowadzący zajęcia przygotowuje na rozmowę z Dziekanem pisemny plan działań oraz
harmonogram, mających pomóc mu w osiąganiu lepszych efektów dydaktycznych i poprawie
relacji ze studentami, konsultuje jego treść z bezpośrednim przełożonym. Kopię planu
przekazuje się po zatwierdzeniu przez Dziekana do Wydziałowej Komisji ds. Jakości
Kształcenia oraz Kierownikowi Dziekanatu.
§5
1. Hospitacje powinny być zapowiedziane a po ich przeprowadzeniu należy sporządzić protokół
(opinię) obejmujący ocenę zajęć wg wzoru załącznik nr 1. Hospitujący przedstawia protokół
hospitowanemu.
2. Podpisane protokoły powinny być złożone w Sekretariacie Dziekana (pod rygorem
wstrzymania dodatków) w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia każdego roku - za
semestr zimowy i do 30 marca każdego roku - za semestr letni.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 Zarządzenia nr Dziekana z dnia 20 października 2013 roku

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych
Przedmiot:
……………………………………………………………………………………………………..
Temat zajęć:
……………………………………………………………………………………………………..
Forma zajęć:
……………………………………………………………………………………………………..
Miejsce:
……………………………………………………………………………………………………..
Data:
……………………………………………………………………………………………………...
Nauczyciel
prowadzący:……………………………………………………………………………………….
Osoba hospitująca:
……………………………………………………………………………………………………...
I. Samoocena zajęć dydaktycznych dokonana przez nauczyciela prowadzącego:
(proszę zaznaczyć punkt od 0 do 2)
A. Organizacja pracy studentów podczas zajęć:
0. brak ( chaos, rozmowy itp.)
1. zadowalająca (chwilami brak organizacji)
2. wzorowa
B. Kontakt interpersonalny (nauczyciela ze studentami):

0. nieprzyjazny, konfrontacyjny
1. formalny oficjalny
2. przyjazny, życzliwy
C. Aktywizacja studentów do czynnego udziału w zajęciach:
0. (brak wszyscy studenci bierni)
1. niepełna (nieliczni studenci aktywni)
2. pełna ( (wszyscy studenci aktywni)
D. Sposób przekazywania treści nauczania:
0. niejasny, zawiły, nieinteresujący
1. dość jasny, ale mało interesujący
2. jasny, interesujący
E. Znajomość programu kształcenia i aktualność nauczanych treści:
0. brak lub treści kształcenia nieaktualne
1. niepełna, bez uzupełnień o aktualne treści
2. pełna, uzupełniona o aktualne treści
F. Stosowanie właściwych metod, technik i pomocy dydaktycznych:

0. brak
1. przestarzałe, mało wartościowe
2. nowoczesne, wartościowe
II. Ocena zajęć dydaktycznych dokonana przez osobę hospitującą:
(proszę zaznaczyć punkt od 0 do 2)
A. Organizacja pracy studentów podczas zajęć:
0. brak (chaos, rozmowy itp.)
1. zadowalająca (chwilami brak organizacji)
2. wzorowa
B. Kontakt interpersonalny (nauczyciela ze studentami):
0. nieprzyjazny, konfrontacyjny
1. formalny oficjalny
2. przyjazny, życzliwy
C. Aktywizacja studentów do czynnego udziału w zajęciach:
0. brak (wszyscy studenci bierni)
1. niepełna (nieliczni studenci aktywni)
2. pełna (wszyscy studenci aktywni)
D. Sposób przekazywania treści nauczania :
0. niejasny, zawiły, nieinteresujący
1. dość jasny, ale mało interesujący
2. jasny, interesujący
E. Znajomość programu kształcenia i aktualności nauczanych treści :
0. brak lub treści kształcenia nieaktualne
1. niepełna, bez uzupełnień o aktualne treści
2. pełna, uzupełniona o aktualne treści
F. Stosowanie właściwych metod, technik i pomocy dydaktycznych :
0. brak
1. przestarzałe, mało wartościowe
2. nowoczesne, wartościowe
G. Inne uwagi osoby hospitującej:
………………………………………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………
III. Podsumowanie hospitacji
Kryterium oceny hospitacji
Samoocena
Ocena przez osobę
Nauczyciela
hospitującą
prowadzącego
Organizacja pracy studentów podczas
A
zajęć
Kontakt interpersonalny (nauczyciela
B
ze studentami)
Aktywizacja studentów
C
Sposób przekazywania treści
D
nauczania
Znajomość programu kształcenia
E
i aktualność treści

F

Stosowanie właściwych metod,
technik i pomocy dydaktycznych
Razem

0-12 pkt = niezwłoczne poinformowanie przełożonego o wyniku hospitacji
13-16 pkt = ponowna hospitacja w terminie 3-6 miesięcy
17-20 pkt = ponowna hospitacja w terminie 6-12 miesięcy
21-24 pkt = ponowna hospitacja w terminie wynikającym z organizacji procesu
dydaktycznego
…………………………………………
……………………………………………..
Podpis nauczyciela prowadzącego

Podpis osoby hospitującej

