
 
 

 

UCHWAŁA   

Kolegium dziekańskiego  NR 11-2019 

z dnia 10.12.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia zasad przeprowadzania hospitacji 

zajęć dydaktycznych na Wydziale Artystycznym UMCS 

 

1. Hospitacje zajęć dydaktycznych należą do procedur systemu zapewnienia jakości kształcenia i są 
wyrazem dbałości o rozwój dydaktyczny nauczycieli akademickich na Wydziale Artystycznym UMCS. 

2. Hospitacje zajęć dydaktycznych mają charakter systemowy lub interwencyjny. 
3. Hospitacja systemowa dotyczy zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich z 

tytułem magistra lub stopniem naukowym doktora i jest przeprowadzana: 

 
1) corocznie w ciągu pierwszych trzech lat zatrudnienia, 
2) nie rzadziej niż co 4 lata w trakcie pozostałego okresu zatrudnienia. 

 
4. Hospitacja interwencyjna dotyczy tych nauczycieli akademickich (bez względu na stopień naukowy i 

stanowisko), na których wpływają skargi lub którzy uzyskali niską ocenę zajęć dokonaną przez 
studentów. 

5. Hospitacje systemowe i interwencyjne należą do obowiązków Kierowników Katedr. W szczególnych 
przypadkach oraz w przypadku pracowników dydaktycznych podległych Dziekanowi mogą być 
przeprowadzane przez Dziekana, Prodziekana, członka Wydziałowego Zespołu ds. Jakości lub przez 
powołany przez dziekana Zespół hospitujący. 

6. Hospitacje systemowe i interwencyjne może przeprowadzać osoba ze stopniem naukowym równym 
lub wyższym hospitowanemu oraz reprezentująca tę samą lub pokrewną dyscyplinę i specjalność.  

 
7. Kolegium dziekańskie zatwierdza PLAN HOSPITACJI zgłoszony przez Dyrektora Instytutu na dany rok 

akademicki z podziałem na kierunki studiów i semestry. Plan hospitacji stanowi załącznik nr 1 do 
Uchwały. 

 
8. Nauczyciele akademiccy ujęci w planie hospitacji na dany semestr zostają o tym poinformowani, bez 

podania daty hospitacji. 

 
9. Podczas hospitacji ocenie podlegają: 

1) zgodność tematyki zajęć z programem przedmiotu; 
2) merytoryczny poziom przekazywanych wiadomości; 
3) stopień przygotowania osoby ocenianej do zajęć; 
4) umiejętność przekazywania wiedzy; 
5) wykorzystanie nowoczesnych metod prowadzenia zajęć; 
6) organizacja zajęć dydaktycznych. 

 

10. Osoba hospitująca ma obowiązek znać program przedmiotu (sylabus ogólny przedmiotu), do którego 
należą  hospitowane zajęcia. 
 

11. Oceny z poszczególnych obszarów zamieszczone są w Arkuszu hospitacji (załącznik 2 do Uchwały) i 
przedstawiane są w skali ocen od 5,0 do 2,0 (przyjmując ocenę 5,0 jako najwyższą).  
 



 
 

12. Osoba hospitująca wpisuje do Arkusza hospitacji opinię studentów uzyskaną bezpośrednio po 
hospitacji, bez obecności prowadzącego oraz końcową ocenę opisową. 

 

13. W ciągu 10 dni od daty przeprowadzonej hospitacji osoba hospitująca jest zobowiązana omówić 
wyniki hospitacji z zainteresowanym nauczycielem akademickim, co dany nauczyciel potwierdza 
podpisem na arkuszu. 
 

14. Arkusze hospitacji przekazywane są Dziekanowi.  Przechowuje się je przez okres co najmniej 5 lat z 
zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.  

 
15. Kopię arkusza hospitacji może otrzymać Kierownik Katedry oraz osoba hospitowana. 

 

16. Osoba hospitowana ma prawo odwołać się do Dziekana co do końcowej oceny hospitacji.  
 

17. W ciągu 14 dni od daty odwołania Dziekan może zarządzić kolejną hospitację. 
 

18. W przypadku niskiej oceny z hospitacji, Dziekan zleca wykonanie działań naprawczych oraz może 
zarządzić powtórną hospitację bez uprzedzenia nauczyciela akademickiego. 

 

19. Uwagi zapisane w arkuszach hospitacji są wykorzystywane przy okresowych ocenach nauczycieli 
akademickich, przyznawaniu nagród i awansów. 

 

20. Po zakończeniu roku akademickiego Dyrektor Instytutu przygotowuje RAPORT ZBIORCZY z hospitacji 
zajęć i przesyła go do wiadomości Dziekana. Raport stanowi załącznik nr 3 do Uchwały. 

 

      



 
 

Załącznik nr 1 

 PLAN HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA KIERUNKU ........................................................................, POZIOM STUDIÓW....................... 

NA WYDZIALE ARTYSTYCZNYM UMCS W LUBLINIE, W INSTYTUCIE ................................. 

W SEMESTRZE .........  W ROKU AKADEMICKIM .................. 

Lp. 
Nazwisko imię 

osoby hospitowanej 

Stopień 

naukowy 
Stanowisko Katedra Nazwa przedmiotu hospitowanego Forma zajęć 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                ................................................................                                                                                                                  

Podpis Dziekana  

Lublin,......................... 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH   

NA WYDZIALE ARTYSTYCZNYM UMCS W LUBLINIE 

przeprowadzonej w dniu:......... 

 

1. Osoba hospitowana (nazwisko imię):     
   
2. Stopień naukowy, stanowisko:  
3. Katedra 
4. Przedmiot hospitowany:  
5. Forma zajęć*:    wykład,   laboratorium,   konwersatorium,   ćwiczenia,   seminarium 
6. Kierunek studiów:   
7. Specjalność:      
8. Poziom studiów*:       I stopnia,        II stopnia,     jednolite magisterskie,    podyplomowe 
9. Forma studiów*:         stacjonarne,        niestacjonarne  
10. Rok studiów*:   I,    II,    III,    IV,    V 
11. Frekwencja studentów na hospitowanych zajęciach – 

liczba studentów obecnych na zajęciach /stan osobowy grupy: ........./.......... . 
 

12.  Osoba hospitująca (nazwisko imię,  stopień naukowy,  stanowisko). 
1) 
2) 
 

13.  Ocena nauczyciela akademickiego (5,0;  4,5;  4,0;  3,5;  3,0;  2,5;  2,0 - przyjmując 5,0 jako najwyższą): 

Lp. Kryteria oceny Ocena 

1 zgodność tematyki zajęć z programem przedmiotu   

2 merytoryczny poziom przekazywanych wiadomości  

3 stopień przygotowania osoby ocenianej do zajęć  

4 umiejętność przekazywania wiedzy  

5 wykorzystanie nowoczesnych metod prowadzenia zajęć  

6 organizacja zajęć dydaktycznych  

 Ocena końcowa hospitacji **  

 

14. Ocena opisowa: 

 

 

 

 

Data: ...................................................... Podpis osoby hospitującej:       .......................................... 



 

 

 

 

 

 

15. Zapoznałem/łam się z treścią arkusza hospitacyjnego: 

 

Data: ...................................................... Podpis osoby hospitowanej:        ............................................... 

 

  *podkreślić właściwe 

 

**Końcowa ocena z hospitacji stanowi średnią uzyskanych ocen, jeśli ocena zgodności tematyki zajęć z programem jest dostateczna (3,0) lub wyższa.     

Jeśli ocena zgodności tematyki zajęć z programem jest równa 2,0 lub 2,5 - zostaje uznana za końcową ocenę z hospitacji, niezależnie od ocen z 

pozostałych kryteriów, ponieważ program studiów zatwierdzony dla danego kierunku jest nadrzędny wobec wszystkich innych wytycznych do 

prowadzenia zajęć. Realizacja programu studiów obowiązuje wszystkich nauczycieli akademickich z zachowaniem prawa do autorskiego określania 

tematów zajęć oraz metod ich realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

RAPORT ZBIORCZY HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA KIERUNKU ......................................................................, POZIOM STUDIÓW........................ 

NA WYDZIALE ARTYSTYCZNYM UMCS W LUBLINIE, W INSTYTUCIE ................................. 

W SEMESTRZE .........  W ROKU AKADEMICKIM .................. 

Lp. Nazwisko imię 
osoby hospitowanej 

Stopień 
naukowy 

Stano 
wisko 

Katedra  
(Wydział Artystyczny  

dla pracowników  
Podległych Dziekanowi)  

Nazwa przedmiotu  Forma zajęć 
Nazwisko imię, stopień naukowy 

osoby hospitującej 

Data 

hospitacji 
Ocena 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

                                                                                                           

                                                                                                                              ................................................................                                          ........................................................ 

                                                                                                                          Podpis Dyrektora Instytutu                                                               Podpis Dziekana  

Lublin,......................... 


