
Zarządzenie nr 12/2013 
Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

z dnia 11 stycznia 2013 roku  

 

w sprawie: procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia.   
 

1. Przeprowadzane na zakończenie każdego semestru ankiety studenckie oceniające zajęcia 

dydaktyczne powinny stać się dla każdego dydaktyka materiałem do autorefleksji nad 

jakością prowadzonych zajęć i możliwościami udoskonalenia własnego warsztatu 

dydaktycznego. 

 

2. Powołani w każdej jednostce dydaktycznej Wydziału pełnomocnicy Dziekana ds. ankiet 

studenckich, po zakończeniu akcji ankietowej w semestrze zimowym, przygotowują dla 

Dziekana zestawienia obejmujące 3 najlepiej ocenianych dydaktyków w danej jednostce oraz 

tych wykładowców, którzy uzyskali oceny poniżej średniej wydziałowej. W zestawieniu 

powinny się znaleźć informacje o uzyskanym wyniku, liczbie i odsetku oceniających oraz 

werbalne oceny sformułowane przez studentów.  

 

3. Na podstawie semestralnej informacji otrzymanej od pełnomocników, Dziekan kieruje 

zawiadomienia o wynikach ocen uzyskanych przez najwyżej i najniżej ocenianych 

dydaktyków do kierowników jednostek wewnętrznych.  

 

4. Dziekan zaleca przeprowadzenie w kolejnym semestrze 3 hospitacji zajęć każdego z 

najniżej ocenionych wykładowców. Hospitacje winny zostać podsumowane w sporządzonym 

po wizytacji protokole zawierającym opis przebiegu wizytowanych zajęć, zgodnie z 

„Wydziałowym arkuszem hospitacji”, oraz sformułowanie zaleceń w sprawie usunięcia ew. 

mankamentów dostrzeżonych w czasie wizytacji. Wizytowany wykładowca jest zapoznawany 

z protokołem hospitacji. Dyrektor instytutu / Kierownik samodzielnej katedry na spotkaniu z 

udziałem wizytowanego pracownika i jego bezpośredniego przełożonego oraz  osoby 

przeprowadzającej wizytację omawia zalecenia pohospitacyjne i przedstawia możliwości 

usunięcia ewentualnie dostrzeżonych mankamentów. 

 

5. Po zakończeniu roku akademickiego pełnomocnicy ds. ankiet przesyłają Dziekanowi 

roczne zestawienie wyników  ankiet, obejmujące 3 najlepiej ocenianych dydaktyków w danej 

jednostce oraz tych wykładowców, którzy uzyskali oceny poniżej średniej wydziałowej.  

 

6. Nazwiska 3 najlepiej ocenianych dydaktyków w każdej jednostce podawane są do 

wiadomości na stronie internetowej Wydziału oraz w Biuletynie Uczelnianego Systemu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia. Kandydatury tych osób przedstawiane są Rektorowi UJ do 

nagrody za wysoką jakość dydaktyki. 

 

7. Obok zaleceń opisanych w punkcie 4., Dziekan przeprowadza rozmowy z wykładowcami, 

którzy uzyskali w ocenie ankietowej oceny poniżej średniej wydziałowej w rocznym 

zestawieniu wyników ankiet. W przypadku powtarzającej się niskiej oceny lub oceny 

znacznie niższej niż przeciętna, proponuje pracownikowi udział w kursie doskonalącym 

umiejętności dydaktyczne. Procedura taka jest również stosowana w odniesieniu do osób, 

których działalność dydaktyczna została negatywnie oceniona przez komisję 

przeprowadzającą okresowe oceny pracowników. 
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8. W każdej jednostce Wydziału kierownicy katedr i zakładów lub osoby przez nich 

upoważnione powinni przynajmniej jeden raz w semestrze przeprowadzić hospitacje zajęć 

prowadzonych przez  asystentów i adiunktów w ciągu pierwszych trzech lat ich zatrudnienia 

na UJ. 

 

9. Opiekunowie i promotorzy doktorantów, którym powierzono prowadzenie zajęć 

dydaktycznych, przynajmniej jeden raz w semestrze powinni hospitować zajęcia swoich 

podopiecznych.  

 

10. Hospitacje, o których mowa w punktach 8 i 9, winny zostać udokumentowane przy 

pomocy „Wydziałowego arkusza hospitacji”, a ich przebieg i wnioski - każdorazowo 

omówione z hospitowanymi.   

 

11. Wypełnione arkusze hospitacji są przechowywane przez kierowników katedr /zakładów.  

Kierownicy jednostek wewnętrznych Wydziału przekazują kopie arkuszy hospitacyjnych do 

dokumentacji stanowiącej podstawę oceny okresowej pracownika, każdorazowo również na 

wezwanie Dziekana Wydziału lub Dyrektora Instytutu. 

 

12. Komisja przeprowadzająca okresową ocenę pracownika bierze pod uwagę dokumentację 

hospitacji, konfrontując przedstawione w niej obserwacje i zalecenia z wynikami ankiet 

studenckich. 

 

Dziekan 

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Załącznik: „Wydziałowy arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych”  
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ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  
W  INSTYTUCIE ………………..UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

 
 

A. DANE OGÓLNE 

1.Tytuł, stopień, nazwisko i imię hospitującego …………………………………………. 

 …………...……………………………………………………………………………… 

2.Tytuł, stopień, nazwisko i imię hospitowanego………………………………………… 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

3.Data i miejsce hospitacji ……………………………………………………………….. 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

4.Nazwa modułu kształcenia nauczania ………………………………………………….. 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

5.Rodzaj studiów, rok, semestr i grupa, kierunek ………………………………………... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

6.Rodzaj zajęć, temat …………………………………………………………………….. 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

 

B. OCENA ZAJĘĆ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM HOSPITACJI 

1.Czy temat zajęć, ich treść i realizowane cele były zgodne z programem przedmiotu 

(sylabus dla danego przedmiotu)? ……………………………………………………… 

...…………………………………………………………………………….................... 

2.Czy trafnie dobrano metodę prowadzenia zajęć? (proszę opisać wykorzystane metody 

dydaktyczne)………...…...…………………………………………………………...…

……………….................................................................................................................. 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

3.Czy w trakcie zajęć realizowane były cele dydaktyczno – wychowawcze (patrz 

sylabus dla danego przedmiotu)?  W czym znalazło to swój wyraz? ...………………... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

4.Czy zajęcia były prowadzone w sposób zrozumiały dla studentów? ………………….. 
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…………...…………………………………………………………………………….... 

5. Czy w trakcie zajęć wykorzystywano środki dydaktyczne (ocena prawidłowości ich 

doboru)? ………………………………………………………………………………... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

6.Ocena postaw studenckich (stopień przygotowania do zajęć, stopień zainteresowania 

zajęciami, aktywność, poziom naukowy dyskusji, itp.) ………………………………... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

7.Ocena zaangażowania prowadzącego zajęcia (umiejętność współpracy ze studentami, 

kierowania przebiegiem zajęć, wyjaśniania spraw  trudnych, niezrozumiałych, 

zajmowania własnego stanowiska) …………………………………………………….. 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

8.Ukierunkowanie pracy studentów nad przygotowaniem się do następnych zajęć 

(podanie literatury, tez, tematu, itp.) …………………………………………………… 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

9.Ogólna ocena zajęć wraz z uzasadnieniem (wyróżniająca, pozytywna, zadowalająca, 

negatywna)
1
 

  …………...……………………………………………………………………………..... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

C. UWAGI POHOSPITACYJNE 

1.Treść uwag pohospitacyjnych, termin i sposób ich przekazania prowadzącemu 

(przekazuje  hospitowanemu Dziekan lub osoba przez niego upoważniona)………...… 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

 …………...…………………………………………………………………………….... 

 

……………………………… 
                                                                                                                 podpis hospitującego 

                                                 
1
 właściwe podkreślić 
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