
Załącznik nr 2 

do Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych  

 

PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA W NOWYM TARGU 

 

Kierunek ……………..………………………………………………….. 

Instytut/Jednostka wspólna ………….…….…………………………….. 

Zakład/Katedra …………………………………………………………... 

 

Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych  

I. Informacje ogólne: 

1. Imię i nazwisko nauczyciela hospitowanego: ……………………………………. 

2. Imię i nazwisko osoby hospitującej: ……………………………………………… 

3. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia / jednolite studia magisterskie / studia drugiego stopnia 

4. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne, dualne 

5. Nazwa zajęć hospitowanych i forma ich prowadzenia (wykład, ćwiczenia, zajęcia praktyczne itp.): 

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

6. Temat zajęć hospitowanych 

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

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

7. Rok akademicki: ………….. Semestr: ………....... 

8. Data ………………..godz.…………………….... 

9. Planowany czas trwania zajęć …………………. 

10. Miejsce zajęć - pracownia/nr sali …………. inne …………………………………………………….. 

11. Liczba studentów zgodnie z listą/liczba obecnych studentów………………../………………………. 

12. Zajęcia prowadzone: stacjonarnie / zdalnie (ZOOM, Classroom Meet, Moodle) - ewentualne uwagi 

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

 

II. Ocena zajęć  

       Osoba hospitująca powinna zapoznać się przed hospitacją z sylabusem zajęć 

Lp. 

Przedmiot oceny Kryterium oceny 
Punkty 

(0-3)* 
Uzasadnienie* 

1. Temat, zakres, treść 

programowa zajęć 

1a) Zgodność z sylabusem 

przedmiotu 

  



1b) Zgodność z założonymi 

celami kształcenia 

  

2. Przedmiotowe efekty 

uczenia się 

2a) Zgodność z zakładanymi 

efektami uczenia się 

  

3. Metody kształcenia 

stosowane przez 

prowadzącego zajęcia 

3a) Adekwatność do 

zamierzonych celów kształcenia 

  

3b) Adekwatność do zakładanych 

efektów uczenia  się 

  

4. Wykorzystanie pomocy 

dydaktycznych przez 

prowadzącego zajęcia 

4a) Adekwatność do 

zamierzonych celów kształcenia 

  

4b) Adekwatność do 

zakładanych efektów uczenia 

się 

  

4c) Jakość i rodzaj 

wykorzystanych środków 

dydaktycznych 

  

5. Aktywizacja uczestników 

zajęć 

5a) Zastosowanie metod 

aktywizujących przez 

prowadzącego zajęcia (np. 

możliwość zadawania pytań, 

zachęcanie do samodzielnego 

rozwiązywania problemów) 

  

5b) Aktywność uczestników 

zajęć 

  

5c) Zachęcanie uczestników 

zajęć np. do samodzielnego 

studiowania literatury 

przedmiotu 

  

6. Wykorzystanie wiedzy 

specjalistycznej 

6a) Formułowanie problemów 

teoretycznych związanych z 

treściami kształcenia 

  

6b) Przystępny sposób 

przedstawienia faktów i zjawisk 

  

6c) Powiązanie teorii z praktyką   

7. Organizacja  zajęć przez 

prowadzącego 

7a) Sprawdzenie obecności 

uczestników zajęć 

  



7b) Przedstawienie celu zajęć i 

efektów uczenia się 

  

7c) Struktura zajęć   

7d) Gospodarowanie czasem (w 

tym punktualne rozpoczynanie i 

kończenie zajęć oraz przerw, 

odpowiedni czas na prace w 

grupie itp.) 

  

7e) Dostosowanie tempa 

prowadzenia zajęć do 

możliwości ich uczestników i 

stopnia trudności poruszanych 

zagadnień 

  

7f) Podsumowanie zajęć 

(uogólnienie materiału) 

  

7g) Weryfikacja osiągnięcia 

zakładanych efektów uczenia 

się 

  

8. Zachowanie prowadzącego 

zajęcia 

8a) Postawa wobec uczestników 

zajęć 

  

8b) Sposób komunikowania się 

z uczestnikami zajęć i 

nawiązywanie z nimi kontaktu 

  

8c) Sposób reagowania na 

nieprzewidziane sytuacje 

zachodzące w trakcie zajęć 

  

SUMA PUNKTÓW   

*objaśnienie do punktacji: 0 – ocena negatywna (obowiązkowo uzasadnić); 1 – ocena przeciętna; 

2 – ocena dobra; 3 – ocena bardzo dobra 

III. Uwagi do prowadzenia zajęć: 

1. Wyróżniające się pozytywnie: 

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

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

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

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

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

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

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



2. Wymagające poprawy: 

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

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

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

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

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

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

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

  

IV. Ocena wynikająca z hospitacji: 

□ bardzo dobra (61-72 pkt) 

□ dobra (46-60 pkt) 

□ przeciętna (31-45 pkt) 

□ negatywna (0-30 pkt) 

 

                                                                                                                                                  

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

Data i podpis osoby przeprowadzającej hospitację         Data i podpis osoby prowadzącej zajęcia 

 


