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PROTOKÓŁ Z HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

realizowanych w/na1…………………………………………………………… 
(nazwa jednostki) 

Część I. Informacje ogólne2 

1. Rok akademicki: …………/………… 

2. Nazwa kierunku studiów – profil: ………………………………………………………… 

3. Nazwa ścieżki dydaktycznej/specjalności/specjalizacji:  

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

4. Rok/semestr studiów lub kształcenia: …………/………… 

5. Poziom studiów/kształcenia:   □ studia I stopnia   □ studia II stopnia   □ jednolite studia 

magisterskie   □ studia podyplomowe   □ Szkoła doktorska  

6. Forma studiów/kształcenia:   □ stacjonarna   □ niestacjonarna  

7. Rodzaj zajęć:   □ wykład   □ ćwiczenia   □ seminarium   □ konwersatorium 

8. Forma ćwiczeń:   □ audytoryjne   □ laboratoryjne   □ projektowe   □ warsztatowe   □ inne 

9. Forma prowadzenia zajęć:   □ stacjonarna   □ kształcenia na odległość (zdalna) 

10. Data hospitacji: ……………….…     Godzina rozpoczęcia zajęć: ………………………..  

11. Miejsce prowadzenia zajęć (nr i rodzaj sali, adres): ………………………………………….. 

………………….……….……………/zajęcia zdalne (platforma) ……….……….……… 

12. Nazwa przedmiotu: ……………………………………………………………………… 

13. Tematyka zajęć: …………………………………………………………………………... 

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

14. Osoba hospitowana (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko): …………………………………  

15. Zespół hospitujący (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko): 

Przewodniczący: ………………..…….……….;     Członek: …………..………………. 

                                                           
1 niepotrzebne usunąć  
2 uzupełnić lub zaznaczyć właściwą opcję (X); zaznaczyć (–) jeśli nie dotyczy  
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Część II. Stopień spełnienia szczegółowych kryteriów 

Szczegółowe kryteria oceny 
Stopień spełnienia3 

1 2 3 4 5 

1. Organizacja i przebieg zajęć (z uwzględnieniem opinii uczestników zajęć)      

1.1. Terminowość prowadzenia zajęć  

1.2. Rozplanowanie czasu zajęć (uwzględniające zdolności percepcyjne uczestników zajęć) 

1.3. Dobór i wykorzystanie pomocy dydaktycznych 

1.4. Panowanie nad zachowaniem grupy lub pojedynczych osób 

2. Aspekty merytoryczne (z uwzględnieniem opinii uczestników zajęć)      

2.1. Przygotowanie merytoryczne prowadzącego zajęcia  

2.2. Jasność przekazywania treści będących przedmiotem zajęć 

2.3. Umiejętność nawiązywania kontaktu z uczestnikami zajęć i ich aktywizacja 

2.4. Zaangażowanie w prowadzenie zajęć 

3. Atmosfera podczas zajęć (z uwzględnieniem opinii uczestników zajęć)      

3.1. Dbałość o pozytywną atmosferę podczas zajęć 

3.2. Przestrzeganie zasad kultury osobistej oraz kultury języka  

4. Ocena formalna      

4.1. Zgodność przekazywanych treści z zapisami w sylabusie 

4.2. Stosowanie metod prowadzenia zajęć pozwalających osiągnąć zakładane efekty uczenia się   

Łączna liczba punktów stopnia spełnienia kryteriów oceny:  

Przeliczenie łącznej liczby punktów stopnia spełnienia 4 kryteriów oceny na liczbę punktów oceny końcowej: 

(4–5 pkt)     – 1 punkt oceny końcowej; 

(6–8 pkt)     – 2 punkty oceny końcowej; 

(9–12 pkt)   – 3 punkty oceny końcowej; 

(13–16 pkt)  – 4 punkty oceny końcowej; 

(17–20 pkt)  – 5 punktów oceny końcowej. 

                                                           
3 zaznaczyć właściwą opcję (X) 
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Część III. Wnioski, ewentualne uwagi i zalecenia oraz uzasadnienie oceny z hospitacji  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Liczba punktów oceny końcowej (1, 2, 3, 4 lub 5 pkt): ………….. pkt 

Ocena ogólna z hospitacji:    □ POZYTYWNA (3, 4, 5 pkt)    □ NEGATYWNA (1, 2 pkt)  

 

 

(data i czytelny podpis Przewodniczącego Zespołu)  (data i czytelny podpis Członka Zespołu) 

 

 

 
Zapoznałem/am się z treścią protokołu z hospitacji. 

 

(data i czytelny podpis Osoby Hospitowanej) 

 


