
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie  

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 11/2022 z 11 lutego 2022 r. 
 

w sprawie: określenia zasad prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na 

studiach wyższych i podyplomowych oraz wprowadzenia wzorów formularzy ramowego planu 

hospitacji i protokołu hospitacji. 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 

2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§1  Określa się zasady prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na studiach 

wyższych i podyplomowych, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia  

 

§2  Wprowadza się wzory formularzy ramowego planu hospitacji i protokołu hospitacji, stanowiące 

odpowiednio załączniki 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§3  Zasady prowadzenia hospitacji oraz wzory formularzy, o których mowa w §1 i 2 obowiązują od 

semestru letniego 2022/2023. 

 

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z zastrzeżeniem postanowień §3 powyżej.  

 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
------------------------------------------------- 
prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 



  
 

 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Rektora PG 

nr 11/2022 z 11 lutego 2022 r. 

Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na studiach wyższych 

i podyplomowych na Politechnice Gdańskiej 

 

1. Na początku każdego roku akademickiego kierownik jednostki organizacyjnej przygotowuje 

ramowy plan przeprowadzenia hospitacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego Zarządzenia, podając hospitowanych i hospitujących nauczycieli akademickich 

oraz nazwy prowadzonych przez nich przedmiotów. Kierownik jednostki przekazuje ramowy 

plan hospitacji prorektorowi właściwemu ds. kształcenia do 31 października w semestrze 

zimowym, a w semestrze letnim do 15 marca. 

2. Dziekan wydziału, na którym prowadzone są zajęcia, może uwzględnić w ramowym planie 

również hospitacje zajęć nauczycieli akademickich z innych jednostek organizacyjnych 

prowadzących przedmioty ogólnouczelniane. 

3. Hospitacje zajęć dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich oraz doktorantów 

prowadzących zajęcia na studiach wyższych.  

4. Hospitacje powinny być prowadzone przynajmniej raz na dwa lata przez doświadczoną 

i uznaną kadrę badawczo-dydaktyczną lub dydaktyczną. 

5. Hospitacje odbywają się w sposób niezapowiedziany. Poza hospitacjami uwzględnionym i 

w ramowym planie, mogą być przeprowadzone hospitacje interwencyjne. 

6. Z przeprowadzonej hospitacji sporządza się protokół na formularzu stanowiącym załącznik 

nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Hospitujący jest obowiązany w ciągu 7 dni po hospitacji 

omówić protokół z hospitowanym. 

7. Podpisany protokół wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami hospitowanego przekazuje się 

kierownikowi jednostki organizacyjnej z zachowaniem poufności. 

8. Kierownik jednostki organizacyjnej, odpowiednio na posiedzeniu rady wydziału lub rady 

centrum, informuje o wynikach hospitacji. 

 
 



  
 

 

Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Rektora PG 

nr 11/2022 z 11 lutego 2022 r. 

 
 
 
………………………………….. 
nazwa jednostki organizacyjnej 
name of organizational unit 

 
 
 

Ramowy plan hospitacji w roku akademickim ………/……… w semestrze ……………… 
Framework for teacher observation in academic year …/… in semester … 

 

Lp. 
No. 

Imię i nazwisko hospitowanego 
Name and surname of teacher observed 

Stanowisko hospitowanego 
Position of teacher observed 

Nazwa przedmiotu/modułu  
wskazanego do hospitacji 

Title of course/module indicated for observation 

Imię i nazwisko hospitującego 
Name and surname of person  

conducting observation 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 



  
 

 

Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Rektora PG 

nr 11/2022 z 11 lutego 2022 r. 

 
 

Protokół hospitacji 
Observation report 

przeprowadzonej w dniu ........................ 
conducted on 

 
I.  DANE OGÓLNE: 

GENERAL DATA 

1. Osoba hospitowana: (tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

Person observed: (degree/academic title, name and surname, position held) 

..................................................................................................................................................... 

2. Jednostka organizacyjna: ............................................................................................................ 

Organizational unit 

3. Rodzaj hospitacji1: planowana/interwencyjna*. 

Type of observation: planned/interventionist* 

4. Przedmiot: ................................................................................................................................... 

Course 

Studia: I stopień/II stopień/podyplomowe*.  

Study cycle: first-cycle/second-cycle/non-degree postgraduate studies* 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne*. 

Study mode: full-time/part-time* 

Kierunek studiów/nazwa studiów podyplomowych*: 

Study field/non-degree postgraduate studies name 

..................................................................................................................................................... 

5. Forma zajęć: wykład/ćwiczenia/laboratorium/projekt/seminarium*. 

Course type: lecture/tutorial/laboratory classes/project/seminar* 

6. Sposób realizacji zajęć hospitowanych: na uczelni/zdalnie*. 

Learning mode: at the university/e-learning* 

7. Numer sali lub adres e-kursu/webinarium*: ………………………….. 

Classroom No. or e-course/webinar address* 

8. Czas trwania zajęć: od godz. ....... min. ....... do godz. ....... min. ....... 

Class duration (from ………… to …………) 

9. Którą z kolei godzinę zajęć studentów w danym dniu stanowią zajęcia hospitowane? .............. 

Which in order is the observed class in the students’ timetable? (1
st
, 2

nd
, 3

rd
, etc.) 

10. Którą z kolei godzinę zajęć hospitowanego w danym dniu stanowią zajęcia hospitowane? ....... 

                                                           
1 * niepotrzebne skreślić 
* delete as appropriate 



  
 

 

Which in order is the observed class in the teacher’s timetable? (1
st
, 2

nd
, 3

rd
, etc.) 

11. Stan osobowy grupy: .............  

Total number of students in group 

Obecnych: ........... 

Number of students present 

12. Osoby hospitujące: (tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

Persons conducting observation (degree/academic title, name and surname, position) 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

II. UWAGI O PRACY HOSPITOWANEGO NAUCZYCIELA 

COMMENTS REGARDING WORK OF THE OBSERVED TEACHER 

A. Ocena przygotowania się do zajęć i ich merytorycznej poprawności: 

Evaluation of teacher preparation for classes and their content 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

B. Technika nauczania i organizacja pracy: 

Teaching methods and work organization 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

C. Predyspozycje pedagogiczne i wychowawcze:  

Pedagogical and didactic aptitude 

(Szczególną uwagę zwrócić na klarowność wypowiedzi, dykcję, istnienie sprzężenia zwrotnego 
między prowadzącym i słuchaczami, wytwarzanie motywacji, korygowanie poprawności 
wypowiedzi studentów itp.) 

(Particular attention should be paid to clarity of speech, diction, existence of feedback between teacher and 
students, ability to motivate students, correcting students' utterances, etc.) 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

D. Zgodność tematyki prowadzonych zajęć z kartą przedmiotu: 

Compatibility of class content with course card 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

E. Inne uwagi dotyczące sposobu prowadzenia zajęć: 



  
 

 

Other comments relating to method of conducting classes 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

III. UWAGI O WARUNKACH PROWADZENIA ZAJĘĆ: 

COMMENTS REGARDING CONDITIONS IN WHICH CLASSES ARE CONDUCTED 

(Czy prowadzący zadbał o właściwe warunki prowadzenia zajęć, np.  
wielkość sali, stan jej wyposażenia, pomoce dydaktyczne, oświetlenie;  
niezbędny sprzęt, materiały i oprogramowanie do prowadzenia kształcenia na odległość?) 

Did the teacher pay attention to proper conditions for conducting classes, i.e.  
the size of classroom, equipment, teaching aids, lighting;  
the necessary equipment, materials and software for distance learning? 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI POHOSPITACYJNE: 

SUMMARY AND POST-OBSERVATION CONCLUSIONS 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

V. ZALECENIA DLA WIZYTOWANEGO NAUCZYCIELA: 

RECOMMENDATIONS FOR THE OBSERVED TEACHER 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

VI. ZALECENIA DLA ADMINISTRATORA SALI DYDAKTYCZNEJ/ 
PLATFORMY E-NAUCZANIE: 

RECOMMENDATIONS FOR CLASSROOM/E-LEARNING PLATFORM ADMINISTRATOR  

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 
Podpis osoby hospitowanej:  Podpisy osób hospitujących: 

Signature of person observed Signature of persons conducting observation 

......................................................... ......................................................... 

 ......................................................... 

 


