Zarządzenie Nr 32/2022
JM Rektora
Akademii Zamojskiej
z dnia 14 marca 2022 r.
w sprawie zasad hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych w Akademii Zamojskiej

Na podstawie § 31 ust. 1 Statutu Akademii Zamojskiej, zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam zasady hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach pierwszego
i drugiego stopnia, stanowiące załączniki do Zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi do spraw Kształcenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia JM Rektora
Nr 32/2022 z 14 marca 2022 r.

Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych
1. Hospitacje zajęć dydaktycznych mają na celu:
a) podnoszenie jakości kształcenia,
b) rozwój umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich,
c) obiektywizację oceny nauczycieli akademickich.
2. Hospitacji zajęć dokonuje Dyrektor Instytutu lub osoba przez niego wyznaczona,
z instytutu w którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki prowadzący
hospitowane zajęcia, Kierownik Zakładu, Kierownik Studium Wychowania
Fizycznego, Kierownik Studium Języków Obcych, a w przypadku prowadzących
ćwiczenia osoby realizujące wykład.
3. W trakcie hospitacji zajęć, uwzględniając ich charakter i formę (wykład, ćwiczenia,
laboratorium, konwersatorium, warsztaty itp.), ocenie powinny podlegać wszystkie
elementy mające wpływ na osiąganie założonych w karcie przedmiotów celów
i efektów uczenia się, w tym:
a) zgodność tematyki prowadzonych zajęć z programem przedmiotu,
b) organizacja zajęć dydaktycznych (rozplanowanie i wykorzystanie czasu zajęć,
formułowanie zadań do wykonania przez studentów itp.),
c) stosowane metody kształcenia i środki dydaktyczne,
d) postawa prowadzącego zajęcia,
e) poprawność terminologiczna i pojęciowa,
f) umiejętność przekazywania wiedzy studentom,
g) obiektywizm oceny studentów.
4. Hospitacji podlegają zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich
i pracowników dydaktycznych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
5. Częstość hospitacji, uzależniona od stanowiska i doświadczenia dydaktycznego osoby
prowadzącej zajęcia, powinna być nie mniejsza niż:
h) wykładowcy i instruktorzy o krótkim stażu pracy, poniżej 3 lat, jeden raz w roku
akademickim,
i) nauczyciele akademiccy z tytułem magistra – raz na dwa lata,
j) nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora – raz na trzy lata.
6. W odniesieniu do pracowników dydaktycznych zatrudnionych na podstawie umów
cywilno-prawnych staż pracy traktuje się równoważnie z potwierdzonym
doświadczeniem dydaktycznym określanym w latach pracy w szkołach wyższych
i średnich.

7. W szczególnych okolicznościach (np. w celu zweryfikowania powtarzających się
negatywnych opinii studentów) zajęcia prowadzone przez wszystkich pracowników,
w tym samodzielnych pracowników naukowych, mogą podlegać doraźnej hospitacji.
8. Nauczyciel akademicki powinien być poinformowany o terminie hospitacji z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
9. Nauczyciel akademicki prowadzący hospitowane zajęcia ma obowiązek zapoznać się
z oceną i uwagami do hospitowanych zajęć.
10. Przeprowadzający hospitację zajęć dokonują ich oceny na arkuszu stanowiącym
załącznik nr 2.
11. Protokoły hospitacji (wg zał. nr 2) bezpośrednio po ich realizacji, należy składać
w Sekretariatach Instytutów.
12. Plan hospitacji zajęć (wg zał. nr 3) ustalają Kierownicy Zakładów przed rozpoczęciem
każdego semestru i przedstawiają do akceptacji Dyrektora Instytutu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia JM Rektora
Nr 32/2022 z 14 marca 2022 r.

Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych
Przedmiot, forma zajęć (WY, CW, ZP, KW, SD) ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
Kierunek, rok studiów, semestr…………………………………………………………
Data hospitacji ................................................................................................................
Hospitowany ........................................................................................................................
Hospitujący ..........................................................................................................................

Lp.

Przedmiot oceny

1.

Temat, treści programowe
(zgodność z kartą
przedmiotu)

2.

Przebieg zajęć

Metody kształcenia

3.

(np.: wykład informacyjny,
wykład problemowy, dyskusja
dydaktyczna, ćwiczenia,
metoda projektowa,
laboratorium, seminarium
itp.)

Ocena
od 2 do 5
(dotyczy
punktów
1-7)

Wyczerpujące uzasadnienie i inne uwagi

Środki dydaktyczne

4.

(np.: tablica, tablica
interaktywna, projektor,
komputer, film, prezentacja
multimedialna, mapa itp.)
Postawa prowadzącego zajęcia

5.

(aktywna, kreatywna,
życzliwa, otwarta
wobec studentów itp.)

6.

Poprawność terminologiczna
i pojęciowa

7.

Ocena ogólna

Wnioski

8.

(sugestie dotyczące
doskonalenia warsztatu
dydaktycznego)

Podpis hospitującego ....................................................................................................
Zapoznałem/łam się z oceną i uwagami do hospitowanych zajęć:
Podpis hospitowanego ..........................................................................................

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia JM Rektora
Nr 32/2022 z 14 marca 2022 r.

Semestralny plan hospitacji w Instytucie ………………………………………..
na kierunku ……………………………………………………………………….
Rok akademicki 20….. /……, sem. …………..

Zajęcia,
data od

Zajęcia,
data do

Tytuł

Imię

Nazwisko

Przedmiot

Forma zajęć

Kierunek
studiów

Sporządził

Zatwierdził

Kierownik Zakładu …………………………………….

Dyrektor Instytutu …………………………………………..

…………………………………………

……………………………………………

(data, podpis)

(data, podpis)

Sala Sem.

