
 Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych 
na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 
 

 W oparciu o art. 132 w związku z art. 111 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym oraz Zarządzenie Rektora nr 4/13 z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach przyjmuje się Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych na 

Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

 
 

§ 1. 

 

1. Na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach realizowane są okresowe hospitacje zajęć dydaktycznych. 

2. Za przygotowanie i realizację hospitacji odpowiadają Kierownicy Katedr 

(Samodzielnych Zakładów) prowadzących określone przedmioty ujęte  

w programie studiów. 

3. Celem hospitacji jest ocena zajęć pod względem merytorycznym oraz 

wykorzystania materiałów i środków dydaktycznych.  

 
§ 2. 

 

1. Hospitacje zajęć mają formę wizytacji zajęć przeprowadzanych przez 

Kierownika Katedry lub pozostałych jednostek organizujących proces 

dydaktyczny, bądź przez samodzielnego pracownika nauki w odniesieniu 

do zajęć odbywających się pod jego nadzorem (w szczególności dotyczy 

to doktorantów). 

2. Kierownik Katedry może upoważnić inną osobę niż wskazana w pkt. 1 do 

przeprowadzenia hospitacji danych zajęć, jeśli przemawiają za tym 

względy natury organizacyjnej lub inne ważne okoliczności.  

3. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie hospitacji zajęć 

nauczyciela akademickiego może nastąpić również na wniosek Dziekana 

przez osobę upoważnioną przez Dziekana.  

4. Hospitacje zajęć prowadzonych przez pracownika odbywają się 

przynajmniej raz w danym roku akademickim. 

5. W przypadku zajęć prowadzonych przez asystentów i doktorantów lub 

inne osoby niebędące nauczycielami akademickimi, hospitacje zajęć 

odbywają się przynajmniej raz w semestrze. 



6. Hospitacje dotyczą zajęć prowadzonych na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych przez nauczycieli akademickich nie będących 

samodzielnymi pracownikami naukowymi.  

7. Harmonogram hospitacji określa Kierownik Katedry (Samodzielnego 

Zakładu). 

8. O harmonogramie hospitacji powinni zostać poinformowani pracownicy 

danej Katedry.  

9. Studenci biorący udział w hospitowanych zajęciach powinni zostać 

poinformowani o celu i zakresie hospitacji.  

 
§ 3. 

1. Każda wizytacja na zajęciach odnotowana zostaje w arkuszu hospitacji 

(Załącznik nr 1). 

2. Obowiązkiem przeprowadzającego hospitację jest zapoznanie z treścią 

arkusza hospitacji i przedyskutowane uwag z osobą, której zajęcia były 

przedmiotem hospitacji.  

3. Arkusz hospitacji powinien być podpisany przez osobę hospitowaną, 

hospitującą oraz Kierownika Katedry wraz z pieczęcią.  

4. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień procesu dydaktycznego, 

Kierownik Katedry (Samodzielnego Zakładu) podejmuje decyzję  

o powtórnym przeprowadzeniu hospitacji w terminie do dwóch miesięcy 

od czasu poprzedniej hospitacji. 

5. Wszystkie arkusze hospitacji są przechowywane w sekretariacie Katedry 

lub w równorzędnej jednostce dydaktycznej przez okres 1 roku 

akademickiego (następującego po roku akademickim, w którym 

przeprowadzono hospitacje). 
§ 4. 

 

1. Kierownik Katedry (Samodzielnego Zakładu) w terminie 1 miesiąca po 

zakończeniu roku akademickiego składa Dziekanowi Wydziału 

sprawozdanie z hospitacji przedmiotów prowadzonych przez Katedrę 

(Załącznik nr 2). 

2. Dziekan Wydziału przekazuje sprawozdania z hospitacji 

przeprowadzonych przez Katedry Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia. 

3. Wyniki hospitacji dostarczone w formie sprawozdań z hospitacji przez 

Kierowników Katedr podlegają analizie Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia. 

4. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia przedstawia wyniki analizy 

Dziekanowi.  
 



 

 

§ 5. 

 

 W sprawach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Dziekan 

 Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

Katedra ……………..……………. 

 

ARKUSZ HOSPITACJI 

przeprowadzonej w semestrze zimowym /letnim
*
 roku 

akademickiego …………….….. w dniu ……………..… 

 

A.  Dane ogólne: 

1. Osoba, której zajęcia były hospitowane /tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, 

stanowisko/ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa przedmiot: ……………………. 

3. Typ zajęć /wykład, ćwiczenia, inne/: ……………………………………………………………..…….. 

4. Numer grupy …………… 

5. Osoba hospitująca: /tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, stanowisko/ 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

B. Ocena merytoryczna hospitowanych zajęć  

1. Tematyka zajęć 

2. Przygotowanie prowadzącego do zajęć 

3. Merytoryczna poprawność prowadzonych zajęć 

4. Zgodność tematyki prowadzonych zajęć z Kartą Opisu Przedmiotu 

 

 

C. Wykorzystania materiałów i środków dydaktycznych 

1. Technika nauczania i organizacja pracy 

                                                           
*
 Niepotrzebne skreślić 



2. Wykorzystanie materiałów dydaktycznych 

3. Stosowane środki dydaktyczne 

 

D. Inne uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis osoby hospitowanej ………………..… 

 

Podpisy osoby hospitującej: ………………….. 

 

Podpis i pieczątka Kierownika Katedry ………………….. 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

SPRAWOZDANIE Z HOSPITACJI 

przeprowadzonych w semestrze zimowym /letnim
*
 roku 

akademickiego …………….….. w Katedrze ………………………………………………. 

 

 
A.  Dane ogólne: 

1. Liczba osób hospitowanych  

2. Osoby, których zajęcia były hospitowane /tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, 

stanowisko/ 

3. Nazwy przedmiotów 

4. Typy zajęć /wykład, ćwiczenia, inne/ 

5. Numery grupy /wraz z symbolem/ 

6. Osoby hospitujące: /tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, stanowisko/ 

 

B. Ogólna ocena merytoryczna hospitowanych zajęć prowadzonych przez Katedrę  

……………………………………………. 

 

C. Ogólna ocena wykorzystania materiałów i środków dydaktycznych 

…………………………………………… 

 

D. Inne uwagi: 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 
Podpis i pieczątka Kierownika Katedry …………………………..…….. 

 

                                                           
*
 Niepotrzebne skreślić 


