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Procedura powoływania zespołów wizytujących i ustalania planów hospitacji
(harmonogramu)

1. W celu realizowania zadań wynikających z Uchwały Senatu nr 1160 z dnia 28 maja 2011
roku wprowadza się procedurę powoływania zespołów wizytujących i ustalania planów
hospitacji.

2. UZJK powołuje spośród swoich członków koordynatorów hospitacji zajęć dydaktycznych
odrębnie dla każdego kierunku studiów, studiów podyplomowych oraz kursów
prowadzonych przez Uczelnię.

3. 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.

4. Przewodniczącym zespołu wizytującego jest przedstawiciel UZJK lub samodzielny
pracownik naukowy - przedstawiciel WZJK.

5. Członkowie UZJK posiadają pisemne powołania do pełnienia funkcji od Prorektora ds.
Dydaktyki, a członkowie zespołów wizytujących identyfikatory.

6. W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu merytorycznego hospitowanych
zajęć dydaktycznych zaleca się, aby w składzie zespołu był l nauczyciel akademicki
posiadający przygotowanie z dziedziny na hospitowanym kierunku lub z dyscypliny
pokrewnej.

7. Koordynatorzy ustalają harmonogram hospitacji odrębnie dla każdego kierunku studiów i
poziomu kształcenia.

8. UZJK zatwierdza harmonogram hospitacji na każdy semestr w każdym roku akademickim
dla wszystkich kierunków studiów, studiów podyplomowych oraz kursów prowadzonych
przez Uczelnię.

9. W przypadku trudności w ustaleniu terminu hospitacji dopuszcza się wskazanie terminu
orientacyjnego.

10. W przypadku trudności ze skompletowaniem zespołu w ustalonym terminie, koordynator
powołuje do składu zespołu inną osobę z listy kierunkowych lub wydziałowych członków
zespołów wizytujących.

11. Zaleca się rotację osób wchodzących w skład zespołów wizytujących zarówno w
odniesieniu do kierunków studiów jak i wydziałów.

12. Zaleca się (zwłaszcza we wstępnym okresie) hospitowanie zajęć dydaktycznych
prowadzonych przez studentów studiów doktoranckich, asystentów, instruktorów i innych
pomocniczych nauczycieli akademickich z krótkim stażem pracy.

13. Wybór Zakładów/Katedr/Klinik, innych jednostek organizacyjnych w strukturach Uczelni
oraz samodzielnych pracowników naukowych do przeprowadzania hospitacji uzależniony
jest także od opinii studentów i ewentualnych skarg na jakość prowadzonych zajęć.

14. Zaleca się monitorowanie zajęć dydaktycznych (poza ustalonym harmonogramem),
zwłaszcza jeżeli ocena poprzedniej hospitacji nie była dla nauczycieli korzystna.

15. Zaleca się również monitorowanie zajęć dydaktycznych, jeżeli zespół wizytujący
stwierdził, że zaplanowane w miejscu i czasie zajęcia nie odbyły się.

16. Zaleca się, aby hospitacje zajęć stanowiły m.in. źródło informacji o realizacji i weryfikacji
efektów kształcenia, a także badanie tej samej umiejętności na różnych etapach
kształcenia.



17. Zespół wizytujący przekazuje do administracyjnej obsługi UZJK protokoły z hospitacji
lub zestawienie zbiorcze zajęć dydaktycznych, które nie odbyły się.

18. Protokół hospitacji jest udostępniany nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu
kontrolowane zajęcia.

19. Przewodniczący zespołów wizytujących przekazują protokoły do administracyjnej obsługi
UZJK w terminie 14 dni.

20. Zaleca się przeprowadzanie co najmniej l hospitacji w tygodniu przez zespół wizytujący
na każdym kierunku studiów, studiach podyplomowych oraz kursach prowadzonych przez
Uczelnię.

21. 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.


