
Pismo Okólne nr 11 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego  
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie  

z dnia 26.01.2016 r. 

 

 

w sprawie: zasady hospitacji zajęć dydaktycznych 

 

1. Hospitacje zajęć dydaktycznych są istotnym elementem jakości kształcenia i 

potwierdzeniem efektów nauczania. 

2. Hospitowanie zajęć jest obowiązkiem każdego kierownika zakładu, katedry, 

prodziekanów i dziekana. 

 Kierownicy zakładów hospitują podległych im pracowników.  

 Kierownicy katedr hospitują kierowników zakładów tworzących katedrę oraz 

pracowników katedry. 

 Prodziekani hospitują: 

- prodziekan ds. wychowania fizycznego i sportu hospituje pracowników 

Wydziału Wychowania Fizycznego, 

- prodziekan ds. ogólnych, prodziekan ds. socjalno-bytowych hospitują 

zajęcia na obozach: letnich, wędrownych i zimowych,  

- prodziekan ds. nauki – kierownik studiów III stopnia hospituje zajęcia na 

studiach doktoranckich i w ramach zajęć programu ERASMUS.  

 Dziekan może hospitować wszystkie zajęcia dydaktyczne na kierunkach, 

studiach III stopnia, a zwłaszcza w przypadkach awansów i oceny okresowej 

pracowników. 

3. Za przechowywanie dokumentacji odpowiedzialne są osoby sprawujące funkcje 

kierownicze.  

 

Dokumentacja: 

Hospitacje są obowiązkiem osób uprawnionych. Wprowadza się obowiązek 

przeprowadzania hospitacji przynajmniej 1 raz w roku każdego nauczyciela akademickiego. 

Wyniki hospitacji są dokumentowane Kartą Hospitacji Zajęć (załącznik nr 1).  

Przechowywanie dokumentacji zabezpieczają kierownicy zakładów, kierownicy katedr. 

Prodziekani i Dziekan dokumentację składają w sekretariacie dziekanatu. Dokumentacja 

powinna być dostępna dla struktur wewnętrznych wydziału (komisje) oraz kontroli zewnętrznej 

(Polskiej Komisji Akredytacyjnej).  

 
 

 

      Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego  

                 Prof. dr hab. Jerzy Nowocień 

 

 

 

 

 

 



KARTA HOSPITACJI ZAJĘĆ 

 

Tytuł, stopień, imię i nazwisko osoby 
hospitującej 

 

Tytuł, stopień, imię i nazwisko 
nauczyciela  hospitowanego 

 

Data hospitacji  

Nazwa przedmiotu  

Rodzaj zajęć wykład/ćwiczenia/seminarium* 

* niepotrzebne skreślić 

 

Elementy oceny Ocena zajęć Ocena  

w skali 2-5 

Przygotowanie zajęć (np. stosowane 
środki dydaktyczne i celowość ich 
wykorzystania 

  

Zagadnienia organizacyjne (np. 
dyscyplina zajęć, kontrola nad grupą) 

  

Zagadnienia metodyczne (np. sposób 
przekazywania wiedzy, zakres 
poruszanych treści, wymagania wobec 
studentów, aktywizacja studentów, 
atrakcyjność zajęć) 

  

Wyniki zajęć (np. realizacja tematu, 
wykorzystany czas dydaktyczny, 
osiągnięte efekty) 

  

Postawa prowadzącego (np.  aktywność 
własna, relacje z grupą, sposób oraz styl 
prowadzenia zajęć) 

  

Postawa studentów (np. interakcje – 
współdziałanie z prowadzącym i 

kolegami, aktywność – udział w 
dyskusji, przygotowanie do zajęć) 

  

 

 

Ogólna ocena zajęć: ................................  ............................................. 

      Podpis hospitującego 
 
 
.............................................. 
     Podpis hospitowanego  
  z ewentualnymi uwagami 

 


