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PROCEDURA OCENY PROGRAMOWEJ POPRZEZ HOSPITACJĘ ZAJĘĆ

DYDAKTYCZNYCH

1. W celu realizowania zadań wynikających z Uchwały Senatu nr 1160 z dnia 28.05.2012
roku wprowadza się procedurę oceny programowej poprzez hospitacje zajęć
dydaktycznych mającą na celu dążenie do systematycznej diagnozy, oceny i poprawy
jakości kształcenia oraz dbałość o rozwój dydaktyczny nauczycieli akademickich.

2. Hospitacje są formami działalności diagnostyczno-oceniającej i bezpośrednią obserwacją
realizowania przez nauczyciela statutowych zadań Uczelni.

3. Przedmiotem hospitacji w szczególności jest ocena i weryfikacja szczegółowych efektów
kształcenia, ich zgodności z KRK, standardami kształcenia oraz celami (misją Uczelni).

4. UZJK powołuje koordynatorów hospitacji odrębnie dla każdego kierunku studiów,
studiów podyplomowych, kursów prowadzonych przez Uczelnię.

5. Hospitacje przeprowadzają tzw. zespoły wizytujące, według ustalonego harmonogramu.
6. W skład zespołu wizytującego powinny wchodzić 3 osoby (w tym l student lub

doktorant). Decyzję o udziale studenta/doktoranta w zespole wizytującym podejmuje
przewodniczący zespołu wizytującego. Przewodniczącym zespołu wizytującego jest
przedstawiciel UZJK lub samodzielny pracownik naukowy -przedstawiciel WZJK.

7. Przewodniczącym zespołu hospitującego zajęcia prowadzone przez samodzielnego
pracownika powinien być również samodzielny pracownik naukowy. Przewodniczącym
zespołu hospitującego zajęcia prowadzone przez pomocniczego pracownika (naukowo-
dydaktycznego, dydaktycznego) może być również pomocniczy pracownik (naukowo-
dydaktyczny, dydaktyczny).

8. UZJK ustala listę przedmiotów na kierunkach i latach studiów w danym semestrze.
9. Hospitacjom podlegają wszystkie zajęcia dydaktyczne: wykłady, seminaria, ćwiczenia

laboratoryjne, zajęcia praktyczne etc.
10. Hospitacją obejmuje się całą jednostkę dydaktyczną lub jej część.
11. Hospitacje przeprowadzane są bez wcześniejszego uprzedzenia o terminie, na

zaplanowanych zajęciach dydaktycznych w celu weryfikacji zgodności z programem
kształcenia i sylabusem przedmiotu oraz harmonogramem zajęć.

12. Nauczyciel akademicki może również wystąpić z własną inicjatywą do przeprowadzenia
hospitacji prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych.

13. Podczas hospitacji ocenie podlegają także:
a) konstrukcja prowadzonych zajęć;
b) przygotowanie prowadzącego;



c) trafność doboru metod nauczania do tematyki zajęć i wykorzystanie pomocy
naukowych;

d) zgodność prowadzonych zajęć z treściami kształcenia danego przedmiotu;
e) komunikatywność i umiejętność nawiązania kontaktu ze studentami / doktorantami /

słuchaczami / uczestnikami kursów;
f) umiejętność aktywizacji i inspirowania studentów/doktorantów/słuchaczy/

uczestników kursów do własnych poszukiwań;
g) opracowanie treści kształcenia;
h) określenie czy uzyskane na zajęciach: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

są zbieżne z założonymi dla przedmiotu efektami kształcenia.
14. Kryteria oceny zajęć:

a) ocena zgodności prowadzonych zajęć dydaktycznych z programem nauczania
(sylabusem);

b) ocena merytorycznego poziomu wiedzy przekazywanej studentom;
c) ocena umiejętności przekazywania wiedzy studentom;
d) ocena stosowanych metod nauczania (aktywizacja studentów, dyskusja, praca w

grupach, analiza przypadków);
e) ocena wykorzystania środków multimedialnych oraz innych pomocy

dydaktycznych;
t) ocena terminowości i punktualności prowadzenia zajęć;
g) ocena organizacji zajęć dydaktycznych (rozplanowanie i wykorzystanie czasu

zajęć);
h) ocena relacji pomiędzy nauczycielem, a studentami;
i) sposoby oceny osiągnięć studentów wynikających z realizacji na zajęciach treści

kształcenia.
15. Omówienie hospitacji powinno odbywać się w dniu jej przeprowadzenia, a w

uzasadnionych przypadkach w terminie trzech dni roboczych po jej przeprowadzeniu.
16. Zespół wizytujący dokumentuje przeprowadzoną wizytację poprzez sporządzenie

protokołu.
17. Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych stanowi załącznik nr 5 do Uchwały Nr 1160

Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 28 maja 2012 r.
18. Protokół hospitacji jest udostępniany nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu

kontrolowane zajęcia.
19. Przewodniczący zespołów wizytujących przekazują protokoły do administracyjnej

obsługi UZJK.
20. UZJK informuje Prorektora ds. Dydaktyki o nieprawidłowościach w zakresie

realizowania procesu dydaktycznego w Uczelni w celu doskonalenia jakości kształcenia.

Ostateczna wersja procedury przyjęta na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości
Kształcenia w dniu 25.02.2013r.


