
REGULAMIN HOSPITACJI  

Instytut Kultury Fizycznej  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

  

 

1. Hospitacjom podlegają wszyscy pracownicy realizujący zajęcia dydaktyczne w Instytucie 

Kultury Fizycznej, niezależnie od rodzaju umowy o zatrudnienie, stopnia/tytułu naukowego 

lub stanowiska.  

2. Hospitacjom podlegają wszystkie formy zajęć dydaktycznych, niezależenie od formy  

i sposobu ich realizacji.  

3. Za realizację procesu hospitacji odpowiada Zastępca ds. kształcenia. 

4. Lista zajęć przewidzianych do hospitacji na bieżący rok akademicki podawana jest do 

wiadomości pracowników przez Zastępcę ds. kształcenia nie później niż do końca listopada 

danego roku akademickiego. 

5. Za zgodą Zastępcy Dyrektora IKF, hospitacje mogą być przeprowadzone poza ogłoszonym 

harmonogramem.  

6. Zastępca ds. kształcenia wyznacza osoby hospitowane i hospitujące spośród pracowników 

prowadzących zajęcia na kierunku, niezależnie od ich podstawowego miejsca pracy, jednostki 

i formy zatrudnienia. 

7. Hospitacjom podlegają:   

a) pracownicy przed oceną okresową,  

b) pracownicy w pierwszym roku pracy oraz pracownicy o krótkim stażu pracy (ze stażem pracy 

krótszym niż 5 lat, hospitacje - co najmniej raz na 2 lata),  

c) pracownicy uzyskujący niskie wyniki ankiet oceny nauczyciela, 

d) w przypadku zgłoszenia przez Samorząd Studencki oficjalnej pisemnej skargi na nauczyciela 

akademickiego, 

e) w przypadku zaistnienia innych niepokojących sytuacji. 

8. Hospitacje mogą przeprowadzać:   

a) Dyrektor Instytutu 

b) Zastępca Dyrektora Instytutu ds. kształcenia, 

c) Kierownicy Katedr,  

d) powołani inni specjaliści z danej dyscypliny, o ile to możliwe - o równym lub wyższym 

stopniu naukowym/stanowisku. 

9. Profesorowie, profesorowie uczelni i doktorzy habilitowani są hospitowani przez Zastępcę ds. 

kształcenia lub innego specjalistę z danej dyscypliny, o ile to możliwe - o równym lub 

wyższym stopniu naukowym/stanowisku. 
10. Jeżeli przemawiają za tym względy formalne lub merytoryczne dopuszcza się do udziału w 

hospitacji dodatkowego konsultanta (pracownika UKW) reprezentującego tą samą lub 

pokrewną dziedzinę nauki, wskazanego przez Dyrektora Instytutu.  

11. Osoba, której zajęcia będą podlegały planowej hospitacji, jest informowana przez osobę 

hospitującą przynajmniej na tydzień wcześniej. 

12. Oceny zajęć dokonuje się w formie pisemnej. 

13. Protokoły hospitacji zajęć dydaktycznych przechowywane są w jednostce przez okres 5 lat  

w wyznaczonym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu z zachowaniem przepisów  

o ochronie danych osobowych.  

14. Wgląd w protokoły hospitacji zajęć dydaktycznych mają osoby poddawane hospitacji, 

Kierownik jednostki podstawowej, Zastępca ds. kształcenia, Dyrektor Kolegium III, Rektor 

oraz Prorektorzy. 

 
 



 

Załącznik 1  

 

Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych 

na kierunku Wychowanie fizyczne  

 

 

W dniu ………. w godz. ...................... w sali nr .............. gmachu ………............................. dokonano 

 

 hospitacji zajęć dydaktycznych: ………………………........................................................................... 
     (wykład, ćwiczenia audytoryjne, seminarium, laboratorium, projekt) 
 

.................................................................................................................................................................... 
 (nazwa zgodna z programem studiów) 

 

.................................................................................................................................................................... 
 (temat zajęć) 

 

Zajęcia prowadzone były przez: 

....................................................................................................................................................................(tytuł i 

stopień naukowy, imię i nazwisko, jednostka podstawowa) 

 

Hospitację przeprowadzili:  .......................................................................................................  
 (tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko) 

 

Lp. Ocena zajęć Skala oceny: 

1 – najniżej, 

6 - najwyżej 

1.  przygotowanie merytoryczne prowadzącego,  

2.  zgodność prowadzonych zajęć z programem i efektami uczenia się,  

3.  jasność formułowania oczekiwań związanych z realizacją zajęć i precyzowania 

sposobów weryfikacji efektów uczenia się, 

 

4.  struktura prowadzonych zajęć,  

5.  trafność doboru metod kształcenia do tematyki zajęć i wykorzystanie środków 

dydaktycznych, 

 

6.  komunikatywność i umiejętność nawiązania kontaktu ze studentami,*  

7.  umiejętność aktywizacji i inspirowania studentów do własnych poszukiwań,*  

8.  odbywanie zajęć zgodnie z planem  



9.  inne uwagi, wnioski i zalecenia  

 

 

 

 

 

 Ogólna ocena (celująca, bardzo dobra, dobra, dostateczna, dopuszczająca, niedostateczna)  

 

*punkty 6,7 nie dotyczą wykładów 

Podpisy osób hospitujących    Podpis osoby hospitowanej 

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

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

 


