Uchwała nr 12/VIIa/2019
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie: procedury
o Zdrowiu UJ CM

hospitacji

zajęć

dydaktycznych

na

Wydziale

Nauk

Na podstawie § 6 uchwały nr 38/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia
stanowi się, co następuje:

§1

Wprowadza się procedurę hospitacji zajęć dydaktycznych obowiązującą na Wydziale Nauk
o Zdrowiu UJ CM, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Procedura wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Traci moc Uchwała nr 5/VII/2019 Rady
Wydziału z dnia 8 maja 2019 r.

Załącznik do uchwały nr 12/VIIa/2019 Rady Wydziału z dnia 4 grudnia 2019 r.

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych w Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM
1. Za przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych odpowiedzialni są kierownicy
jednostek 1. Do przeprowadzenia hospitacji zajęć kierownik jednostki może upoważnić
nauczyciela ze stopniem naukowym co najmniej doktora, np. koordynatora
przedmiotu.
2. Hospitacja zajęć obejmuje nauczyciela, który:
•

w corocznej ocenie zajęć dydaktycznych dokonywanych przez co najmniej 25 %
studentów uczestniczących w zajęciach uzyskał wynik poniżej 4,0 i/lub negatywne
ich komentarze. Hospitacja zajęć ma charakter kontrolno - oceniający 2.

•

jest zatrudniony w uczelni w pierwszych trzech latach. Hospitacja zajęć ma charakter
doradczo – doskonalący3.

•

ubiega się o zmianę dotychczasowego zatrudnienia, np. z asystenta na adiunkta lub z
adiunkta na wykładowcę. Hospitacja zajęć ma charakter kontrolno – oceniający.

•

zgłosi chęć poddania się ocenie w związku z wdrożeniem nowych/innowacyjnych
metod nauczania. Hospitacja zajęć ma charakter diagnozujący 4.

3. Dziekan Wydziału może wyznaczyć osobę do przeprowadzenia hospitacji zajęć
nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w jednostce (Prodziekana, Dyrektora
Instytutu, Zastępcy Dyrektora Instytutu, Kierownika jednostki) w przypadku
uzyskania przez nich 25 % negatywnych ocen studentów i/lub negatywnych
komentarzy. Osobą wyznaczoną do hospitacji zajęć dydaktycznych jest nauczyciel co
najmniej równy tytułem lub stopniem naukowym nauczyciela ocenianego.
4. Osoba przeprowadzająca hospitację zajęć informuje nauczyciela ocenianego
o planowanej hospitacji tylko w przypadku, gdy będzie miała ona charakter
diagnozujący.
Przez jednostkę rozumie się odpowiednio: katedrę, klinikę, zakład lub pracownię
Hospitacja kontrolno-oceniająca- obserwacja zajęć połączona z dokonaniem oceny pracy nauczyciela.
3
Hospitacja doradczo-doskonaląca- obserwacja warsztatu pracy celem diagnozy mocnych i słabych stron
pracy dydaktycznej i pomoc w doskonaleniu jego umiejętności metodycznych.
4
Hospitacja diagnozująca - obserwacja wiedzy, umiejętności i postaw studentów w wyniku wprowadzenia
przez nauczyciela innowacyjnych metod nauczania Termin hospitacji proponuje nauczyciel, który uważa, że
jego studenci są gotowi do zaprezentowania osiągnięć.
1

2

5. Nauczyciel przeprowadzający hospitację zajęć jest zobowiązany do sporządzenia
protokołu z hospitacji zgodnie z opracowanym wzorem (załącznik nr 1) oraz
omówienie wyników z osobą ocenianą.
6. Protokół z hospitacji dostarczany jest do Dziekana Wydziału, a kserokopia protokołu
pozostaje u kierownika jednostki.
7. Wyniki hospitacji zajęć dydaktycznych są brane pod uwagę w okresowej ocenie
nauczycieli i w zmianie ich zatrudnienia.

załącznik nr 1 do procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

………………………………….
Nazwa Instytutu

………………………
miejsce zrealizowanej hospitacji

………………………………….
Nazwa jednostki

………………………
data

………………………………………………………………….. ……………………………………….
Dane osoby hospitowanej ( tytuł/stopień, imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………………………
Dane osoby hospitującej zajęcia ( tytuł/stopień, imię i nazwisko, funkcja)

Kierunek studiów (podkreślić właściwe): elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo,
ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
Rodzaj studiów/ rok studiów ( podkreślić właściwe):
•

studia I stopnia: rok studiów – I , II, III

•

studia II stopnia : rok studiów - I, II

•

studia jednolite magisterskie – I, II, III, IV, V

Nr grupy (w przypadku ćwiczeń/seminarium)…………………….

Forma hospitowanych zajęć (podkreślić właściwe):
a.
b.
c.
d.
e.

wykład
ćwiczenia
seminarium
zajęcia praktyczne/kliniczne
praktyki zawodowe

Nazwa przedmiotu/modułu:…………………………………………………………………………
Temat zajęć: ………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………

L.p. ZAKRES OCENY
1.
2.
3
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

13

Czy został przedstawiony cel zajęć

Tak

Nie

Nie
dotyczy

Czy przyjęte na zajęciach treści kształcenia były zgodne z efektami
uczenia się zawartymi w sylabusie
Czy przekazywane treści były zgodne z aktualnym stanem wiedzy
Czy w czasie zajęć były wykorzystane zasady dydaktyczne (np:
stopniowania trudności, poglądowości, logiczności, wiązania teorii z
praktyką)
Czy metody nauczania były adekwatne do realizacji założonych
efektów uczenia się
Czy były stosowane metody aktywizujące studentów w czasie zajęć
Czy środki dydaktyczne były trafnie dobrane do założonych efektów
uczenia się
Czy zajęcia rozpoczynały się i kończyły punktualnie oraz czy
wykorzystano efektywnie czas przeznaczony na zajęcia
Czy dokonano podsumowania zajęć
Czy umożliwiono studentom zadawanie pytań
Czy ocena studentów była zgodna z przyjętymi kryteriami
z uwzględnieniem samooceny
Szczególnie nowe, oryginalne, nowatorskie ujęcie treści, zastosowane
środki i metody dydaktyczne prowadzonych zajęć
( co zdaniem hospitującego warto doskonalić i upowszechniać)

Inne uwagi i spostrzeżenia hospitującego

Wnioski i uwagi końcowe:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Zapoznałam/łem się z treścią protokołu z hospitacji:
a. zgadzam się z jego treścią,
b. nie zgadzam się z jego treścią
Mam uwagi do ocen wyrażonych w punktach (wymienić):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………...
Podpis osoby hospitowanej

………………………………………..
Podpis osoby hospitującej

