
   

 

 
 

 
 
 

 
Zarządzenie  
Rektora Politechniki Gdańskiej  
nr 20/2022 z 23 marca 2022 r. 
 
 
w sprawie: sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Rektora PG nr 10/2022 z 11 lutego 

2022 r. w sprawie: określenia zasad dokonywanej przez studentów i doktorantów oceny 

nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych 

z kształceniem oraz wprowadzenia wzorów formularzy ankiety oceny nauczyciela akademickiego 

dokonywanej przez studentów i doktorantów oraz Zarządzeniu Rektora PG 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 i 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 

z 2022 r., poz. 574) zwanej dalej "Ustawą", oraz §24 ust. 2 i 3 pkt 2 i 12 Statutu Politechniki 

Gdańskiej, w zw. z art. 128 ust. 3-5 Ustawy oraz Uchwały Senatu PG nr 163/2021/XXV z 15 

grudnia 2021 r., zarządza się co następuje: 

 

§1 W Zarządzeniu Rektora PG nr 10/2022 z 11 lutego 2022 r. w sprawie: określenia zasad 

dokonywanej przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie 

wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem oraz wprowadzenia wzorów 

formularzy ankiety oceny nauczyciela akademickiego dokonywanej przez studentów 

i doktorantów prostuje się brzmienie §3 w ten sposób, że w miejsce sformułowania „Zasady 

dokonywania oceny oraz wzory formularzy, o których mowa w §1 i 2 obowiązują od semestru 

letniego 2022/2023” wpisuje się: „Zasady dokonywania oceny oraz wzory formularzy, 

o których mowa w §1 i 2 obowiązują od semestru letniego w roku 2022.” 

 

§2 W Zarządzeniu Rektora PG 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 prostuje się brzmienie §3 w ten sposób, że w miejsce sformułowania 

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

od semestru letniego 2022/2023” wpisuje się: „Zasady prowadzenia hospitacji oraz wzory 

formularzy, o których mowa w §1 i 2 obowiązują od semestru letniego w roku 2022.” 

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

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


