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Załącznik do uchwały nr 62/04/13/14 z dnia 17 kwietnia 2014r. ustanawiającej procedurę 

prowadzenia hospitacji zajęć na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu 

Przebieg hospitacji zajęć – Instrukcja 

Wyznaczenie zajęć/nauczyciela do hospitacji 

1. Przewodniczący ZOJK w porozumieniu z przewodniczącym komisji ds. nauczycieli wyznacza 
nauczyciela (pracownika Wydziału, doktoranta) i prowadzone przez niego zajęcia 
przeznaczone do wizytacji oraz dopuszczalny czas na jej przeprowadzenie. Powiadamia o tym 
kierownika kierunku, nauczyciela, którego zajęcia mają być wizytowane, oraz pracownika 
dziekanatu prowadzącego dokumentację procesu hospitacji. 

Wyznaczenie wizytatora 

2. Przewodniczący ZOJK w ciągu jednego tygodnia od wyznaczenia zajęć do hospitacji wyznacza 
wizytatora kierując się zasadami przyjętymi w procedurze, tzn.  
a) wyznacza na wizytatora koordynatora wizytowanego przedmiotu; 
b) jeśli prowadzącym zajęcia jest koordynator wizytowanego przedmiotu, to wyznacza 

innego nauczyciela w porozumieniu z koordynatorem kierunku studiów, do którego 
przedmiot jest przypisany. 

3. O wyznaczeniu wizytatora przewodniczący ZOJK powiadamia niezwłocznie wizytatora, 
nauczyciela, którego zajęcia mają być wizytowane oraz pracownika dziekanatu prowadzącego 
dokumentację procesu hospitacji. 

Wyznaczenie daty wizytacji 

4. Wizytator ustala z wizytowanym termin wizyty, która ma się odbyć nie później niż w ciągu 
trzech tygodni od chwili wyznaczenia wizytatora. Wizytator powiadamia o wyznaczonym 
terminie pracownika dziekanatu prowadzącego dokumentację procesu. 

Wizyta 

5. Przed wizytą na zajęciach wizytator zobowiązany jest do zapoznania się z sylabusem 
przedmiotu i formularzem protokołu (właściwym dla rodzaju hospitowanych zajęć). 
Protokół – oprócz pól, które mają znaczenie wyłącznie formalne – zawiera dwie istotne części: jedną 
odnoszącą się do warunków prowadzenia zajęć niezależnych od prowadzącego i drugą dotyczącą 
właściwej oceny zajęć. W tej części najważniejsza jest lista szczegółowych pozytywnych stwierdzeń 
określających zajęcia bardzo dobre. Wizytator określa stopień, w którym zgadza się z poszczególnymi 
stwierdzeniami w trzystopniowej skali 1, 0, -1, gdzie 1 oznacza potwierdzenie, a -1 – zaprzeczenie. Jest 
zatem oczywiste, że znajomość zawartych w protokole pytań i stwierdzeń oceny przed wizytą jest 
konieczna. Konieczność znajomości sylabusa wynika z obowiązku stwierdzenia zgodności z nim zajęć i 
osiąganych na nich efektów kształcenia. 
Zaleca się, aby wizytator miał te dokumenty ze sobą w czasie hospitacji. 

6. W czasie hospitacji wizytator obserwuje zajęcia, nie zaburzając ich przebiegu. Informacje, 
których nie może uzyskać w ten sposób, ponieważ wymagają np. wglądu do dokumentacji 
zajęć, zdobywa po zakończeniu zajęć. 

Wypełnienie protokołu, ocena zajęć 

7. Po odbyciu hospitacji wizytator wypełnia protokół według wzoru właściwego dla typu 
wizytowanych zajęć (wykład, ćwiczenia itp.; formularz należy pobrać ze strony 
https://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/17892 ). 

8. Formularz sugeruje ocenę wizytowanych zajęć na podstawie sumy punktów wynikającej z 
kwestionariusza. Wizytator może ją przyjąć lub zmienić o jeden stopień, jednak w przypadku 
zmiany sugerowanej oceny musi być ona uzasadniona w odpowiednim polu protokołu. 

9. W przypadku niskiej lub zdecydowanie negatywnej oceny wizytator sugeruje w protokole 
ponowną wizytację. 

Omówienie wizytacji 

10. Wizytator udostępnia wizytowanemu nauczycielowi protokół do wglądu. 

https://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/17892
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11. Wizytator i nauczyciel omawiają wizytowane zajęcia. Zaleca się, aby w razie stwierdzenia 
niedoskonałości, rozmowa miała charakter konstruktywny, tzn. aby nie skupiała się na fakcie 
ich istnienia, lecz na sposobach udoskonalenia zajęć. 

Ustosunkowanie się nauczyciela do oceny jego zajęć 

12. Nauczyciel, którego zajęcia były wizytowane, ma prawo pisemnego ustosunkowania się w 
nim do oceny zajęć. W przypadku oceny negatywnej (niedostatecznej) pisemne 
ustosunkowanie się do oceny jest obowiązkowe. 

13. Wizytowany nauczyciel przesyła odpowiedni tekst wizytatorowi, który włącza go do 
protokołu. 

Podpisanie i oddanie protokołu 

14. Wizytator drukuje protokół. 
15. Wizytator i wizytowany podpisują go. 
16. Wizytator składa protokół w dziekanacie u osoby prowadzącej dokumentację procesu 

hospitacji i przesyła do niej jego elektroniczną wersję (plik PDF bez podpisów). 
17. Czynności opisane w punktach 7-16 mają odbyć się w ciągu jednego tygodnia po 

wizytowanych zajęciach. 
Gromadzenie dokumentacji 

18. Pracownik dziekanatu prowadzący dokumentację: 
a. sprawdza zgodność wersji elektronicznej i papierowej protokołu; 
b. umieszcza podpisaną papierową wersję protokołu w miejscu ustalonym przez 

kierownika dziekanatu;  
c. umieszcza wersję elektroniczną w przeznaczonym do tego folderze na serwerze 

Dziekanatu WFAiIS. 
19. Przebieg procesu wszystkich hospitacji dokumentowany jest elektronicznie w pliku arkusza 

kalkulacyjnego (XLS). Pracownik dziekanatu prowadzący dokumentację umieszcza w nim: 
a. imię i nazwisko nauczyciela oraz rodzaj i nazwę jego zajęć wyznaczonych do 

hospitacji, datę wyznaczenia; 
b. imię i nazwisko wizytatora, datę jego wyznaczenia; 
c. informację o ewentualnych upomnieniach wysłanych do uczestników procesu. 
d. datę hospitacji; 
e. ocenę zajęć z linkiem do protokołu; 
f. ewentualne zalecenie powtórnej hospitacji; 
g. dobre praktyki zaznaczone w protokole; 
h. uwagi o niezależnych od hospitowanego przeszkodach wynotowane z protokołu. 

Monitorowanie 

20. Pracownik dziekanatu prowadzący dokumentację: 
a. sprawdza, czy nie zostały przekroczone terminy na dowolnym etapie procesu; 
b. w razie konieczności wysyła odpowiedniej osobie przypomnienie (kopia do 

wiadomości przewodniczącego ZOJK). 
21. Przewodniczący ZOJK przegląda dokumentację hospitacji co najmniej raz na miesiąc. Jeśli 

odnotowano w niej dobre praktyki lub uwagi o warunkach prowadzenia zajęć, to przekazuje 
je pod rozwagę Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia w celu zaproponowania 
odpowiednich działań. 

Nieprzewidziane przypadki 

22. Fakt wystąpienia sytuacji nieprzewidzianej niniejszą instrukcją, uniemożliwiającej 
postępowanie według niej, należy zgłosić niezwłocznie do przewodniczącego ZOJK. 


