
 

 

 

 

PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

1. Cel i zakres procedury 

 

Celem procedury jest określenie zasad hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale 

Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Procedura obejmuje swym zakresem studia I  

i II stopnia oraz studia podyplomowe. 

2. Podstawa prawna procedury 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 

poz. 1668 z dnia 30 sierpnia 2018 r.); 

− Uchwała Nr 36/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. 
w sprawie struktury Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  
w Politechnice Koszalińskiej; 

− Zarządzenie Nr 15/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 marca 2022 
roku w sprawie wprowadzenia regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych 
Politechniki Koszalińskiej; 

− Opinia Rada Wydziału dotycząca harmonogramu hospitacji; 

3. Opis realizacji procedury 

Procedurę hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki 

Koszalińskiej reguluje Zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie 

wprowadzenia regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych. 

Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej obowiązuje protokół z hospitacji 

zajęć stanowiący załącznik do niniejszej procedury. 

4. Dokumenty i formularze 

• Zarządzenie Nr 15/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 marca 2022 

roku w sprawie wprowadzenia regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych. 

• Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych – załącznik do zarządzenia Rektora 

Politechniki Koszalińskiej nr 15/2022. 

• Plan hospitacji – załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora Politechniki Koszalińskiej 

nr 15/2022. 

• Protokół z hospitacji - załącznik nr 2  - do zarządzenia Rektora Politechniki 

Koszalińskiej nr 15/2022. 

• Sprawozdanie z hospitacji - załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora Politechniki 

Koszalińskiej nr 15/2022. 

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 



Zatwierdzono Uchwałą Rady Wydziału z dnia 7 lipca 2016 r. Aktualizowano w dniu 17 

grudnia 2019 r. Aktualizowano w dniu 20 września 2022 r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
hospitacji zajęć dydaktycznych 

 
 

Plan hospitacji zajęć w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego………………….. 
 

Osoba hospitowana /stopień 
lub tytuł naukowy, jednostka 

organizacyjna/ 

Osoba/y hospitująca/y 
/stopień lub tytuł naukowy, 

jednostka organizacyjna/ 

Kierunek 
/rok/semestr 

Forma i tryb 
studiów 

(I,II, III stopnia, 
Szkoła Doktorska 
podyplomowe) 

S/N 

Kurs 
Wykład  – W 

Ćwiczenia – Ćw. 
Laboratorium – Lab. 

Projekt – Proj. 
Konwersatorium -– K 

Sala 
Data hospitacji, 

godzina 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 
 

Data ................................................................    Dziekan/Dyrektor Filii: ......................................................... 

 
 

 

*Niepotrzebne skreślić. 



PROTOKÓŁ HOSPITACJI 

przeprowadzonej w dniu  od godz.  do godz.  

I. Dane ogólne 

1. Osoba hospitowana (tytuł, stopień naukowy, 

imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 
 

2. Katedra  

3. Rodzaj hospitacji 

zapowiedziana  

niezapowiedziana  

interwencyjna  

4. Przedmiot (kierunek, semestr)  

5. Typ zajęć 

wykład  

ćwiczenia audytoryjne  

laboratorium  

projekt  

seminarium  

6. Sala nr  

7. Czas trwania zajęć  

8. Którą z kolei godzinę zajęć studentów w danym 

dniu stanowią zajęcia hospitowane? 
 

9. Którą z kolei godzinę zajęć hospitowanego 

w danym dniu stanowią zajęcia hospitowane? 
 

10. Stan osobowy grupy  obecnych  

11. Osoby hospitujące (tytuł, stopień naukowy, imię 

i nazwisko, stanowisko służbowe) 

... 

... 

... 
 

II. Uwagi o pracy hospitowanego nauczyciela 

1. Ocena przygotowania merytorycznego (zgodność tematyki zajęć z programem, zgodność treści z tematem 

zajęć, aktualność prezentowanych treści, poziom formalizmu naukowego, właściwy dobór i układ treści 

kształcenia np. strukturyzacja i korelacja wewnątrz- i międzyprzedmiotowa itp.) 

 

2. Dydaktyczna poprawność realizowanych zajęć (jasno określone cele zajęć, optymalny dobór metod 

i środków dydaktycznych, respektowanie zasad dydaktycznych, itp.) 

 



3. Poprawność organizacyjna zajęć (punktualność, efektywność zagospodarowania czasu zajęć, przydział 

zadań i ich organizacja, zabezpieczenie w materiały i środki dydaktyczne, itp.) 

 

4. Predyspozycje pedagogiczne i wychowawcze: (poprawność i klarowność wypowiedzi, dykcja, emisja głosu, 

pobudzanie motywacji i rozwijanie umiejętności poznawczych studentów, tworzenie komunikatywnego 

sprzężenia zwrotnego między nauczycielem i studentami, korygowanie poprawności wypowiedzi studentów, 

itp.) 

 

5. Czy zdaniem studentów hospitacja wpłynęła na sposób przeprowadzenia zajęć, a jeżeli tak to w jaki sposób? 

 

6. Inne uwagi dotyczące hospitowanych zajęć 

 

III. Uwagi o warunkach prowadzenia zajęć 
(wielkość sali, stan jej wyposażenia, pomoce dydaktyczne, oświetlenie, temperatura, itp.) 

 

IV. Inne uwagi 

 

V. Podsumowanie i wnioski pohospitacyjne 

 

VI. Zalecenia do wizytowanego nauczyciela 

 

VII. Zalecenia dla administratora sali dydaktycznej 

 

Podpis osoby hospitowanej Podpis członków komisji 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

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

 

............................................... 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 
hospitacji zajęć dydaktycznych 

 
 

Sprawozdanie z realizacji hospitacji zajęć w roku akademickim ……….……………. 
 

Osoba hospitowana 
/stopień lub tytuł 

naukowy, jednostka 
organizacyjna/ 

Osoba/y hospitująca/e 
/stopień lub tytuł 

naukowy, jednostka 
organizacyjna/ 

Kierunek 
/rok/semestr 

Forma i tryb 
studiów 

(I,II, III stopnia, 
Szkoła Doktorska, 

studia 
podyplomowe) 

S/N 

Przedmiot 
Wykład  – W 

Ćwiczenia – Ćw. 
Laboratorium – Lab. 

Projekt – Proj. 
Konwersatorium -– 

K 

Sala Data hospitacji 
Ocena 

hospitacji 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

Data ................................................................    Dziekan/ Dyrektor Filii: ......................................................... 

 
 

 

*Niepotrzebne skreślić. 

 


