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1. Hospitacje są częścią systemu jakości kształcenia.  

2. Hospitacjom podlegają zajęcia prowadzone przez asystentów, adiunktów, 

wykładowców, starszych wykładowców, lektorów i doktorantów. 

3. Hospitacje stanowią element oceny okresowej nauczyciela akademickiego. Hospitacje 

mogą też być przeprowadzone poza procedurą oceny okresowej, na wniosek 

hospitowanego, Dyrekcji lub Przewodniczącego Instytutowej Rady ds. Jakości 

Kształcenia.  

4. Celem hospitacji jest zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu kształcenia. 

Hospitacja ma sprzyjać podnoszeniu jakości i efektywności pracy, a także wymianie 

doświadczeń. Hospitacja pełni ponadto funkcje kontrolne. 

5. Osobami upoważnionymi do prowadzenia hospitacji są Kierownicy katedr, przy czym 

osoba hospitująca powinna posiadać stopień naukowy co najmniej równy 

hospitowanemu nauczycielowi akademickiemu.  

6. Profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na stanowisku profesora Uczelni są 

zobowiązani przynajmniej raz na dwa lata zaprosić na swoje zajęcia innego specjalistę 

(lub specjalistów) z danej dziedziny oraz przedstawić Dyrekcji sprawozdanie  

z przebiegu spotkania.  

7. Uprawnienie do hospitacji zajęć przysługuje bez ograniczeń Dyrekcji Instytutu.  

8. W hospitacji może uczestniczyć – na wniosek hospitującego lub Dyrekcji – 

przedstawiciel Instytutowej Rady ds. Jakości Kształcenia.  

9. Zajęcia nauczyciela akademickiego powinny być hospitowane nie rzadziej niż raz na 

dwa lata.  

10. Osoba hospitująca informuje hospitowanego o terminie i celu hospitacji przynajmniej 

z tygodniowym wyprzedzeniem.  

11. Osoba hospitowana najpóźniej na dwa dni przed hospitacją przedstawia 

hospitującemu na piśmie podstawowe informacje dotyczące celów i tematyki zajęć 

oraz spodziewanych efektów kształcenia. W przypadku zajęć zdalnych osoba 

hospitowana powinna również przekazać hospitującemu odpowiedni kod lub link 

dostępu.   

12. Hospitacja jest prowadzona w oparciu o obowiązujący w Uczelni arkusz hospitacji zajęć 

(załącznik 1) i kończy się udzieleniem kompleksowej informacji zwrotnej. Rozmowa 

pohospitacyjna powinna odbyć się nie później niż tydzień po hospitacji. Wgląd  

w wyniki pohospitacyjne mają: hospitowany, bezpośredni przełożony hospitowanego, 

Dyrekcja oraz jednostki odpowiedzialne za jakość kształcenia.  

13. Osoba hospitowana ma prawo nie przyjąć zaproponowanej opinii o zajęciach i odwołać 

się do Dyrekcji Instytutu w ciągu siedmiu dni od dnia rozmowy pohospitacyjnej.   

W takim przypadku Dyrekcja wyznacza termin kolejnej hospitacji, z udziałem wcześniej 

hospitującego, przedstawiciela Dyrekcji oraz Przewodniczącego Instytutowej Rady ds. 

Jakości Kształcenia.  

14. Uzupełniony arkusz hospitacji archiwizowany jest w sekretariacie Instytutu. 


