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1. Tabela zmian wprowadzanych w procedurze nr 8 

Lp. Lokalizacja 
poprawki 

Dotychczasowy zapis Zmieniony zapis/ 
Nowy zapis 

Data zmiany Wprowadzający 
zmianę 

1. 5.1 i 5.2 Niezależne dokumenty Schemat 
postępowania w ramach 
procedury… 

Wprowadzono i przemodelowano 
schematy do procedury 

28.02.2017 r. Dr inż. Agnieszka 
Lendzion, DZJ 

2. 6.1 i 6.2 Uchwała Senatu PG nr 
90/2013/XXIII z 22 maja 2013 r…. 

ZR PG nr 17/2013 z 11 czerwca 
2013 r…. 

Właściwa Uchwała Senatu 
Politechniki Gdańskiej… 

Właściwe Zarządzenie Rektora 
Politechniki Gdańskiej… 

28.02.2017 r. Mgr inż. 
Agnieszka 
Armatyńska, DZJ, 

dr inż. Agnieszka 
Lendzion, DZJ 

3.  Całość 
procedury 

Kierownicy katedr/zakładów Kierownicy 
katedr/zakładów/zespołów 

28.02.2017 r. Dr hab. inż. Jacek 
Kropiwnicki, prof. 
nadzw. PG, WM 

4. 5.1 i 5.2 Wyniki statystyczne hospitacji Zbiorcze wyniki hospitacji 22.03.2017 r. Dr Anita 
Dąbrowicz-Tlałka, 
doc. PG. 
CNMiKnO 

5. 1.3 Zakres procedury obejmuje 
wszystkich prowadzących zajęcia 
dydaktyczne na studiach 
wyższych, doktoranckich i 
podyplomowych. Zakres 
procedury obejmuje również 
nauczycieli akademickich 
przeprowadzających hospitacje, 
oraz dziekanów wydziałów, 
dyrektorów centrów 
dydaktycznych, kierowników 
katedr/zakładów/zespołów, 
a także kierowników studiów 
doktoranckich i kierowników 
studiów podyplomowych. 

Zakres procedury obejmuje 
wszystkich prowadzących zajęcia 
dydaktyczne na studiach wyższych, 
doktoranckich i podyplomowych, jak 
również nauczycieli akademickich 
przeprowadzających hospitacje, 
oraz dziekanów wydziałów, 
dyrektorów centrów dydaktycznych, 
kierowników katedr/zakładów/ 
zespołów, a także kierowników 
studiów doktoranckich  
i kierowników studiów 
podyplomowych. 

13.12.2018 r. Dr inż. Agnieszka 
Lendzion, DZJ 

6. 2.1 Hospitacje – narzędzie 
opiniodawcze stosowane do 
oceny jakości kształcenia, 
polegające na prowadzeniu 
obserwacji i opiniowaniu 
przebiegu zajęć dydaktycznych, 
stanowiące element okresowej 
oceny efektów pracy osoby 
prowadzącej zajęcia 
dydaktyczne, jeśli dotyczy. 

Hospitacje – narzędzie 
opiniodawcze stosowane do oceny 
jakości kształcenia, polegające na 
prowadzeniu obserwacji 
i opiniowaniu przebiegu zajęć 
dydaktycznych, stanowiące element 
okresowej oceny efektów pracy 
osoby prowadzącej zajęcia 
dydaktyczne. 

13.12.2018 r. Dr inż. Agnieszka 
Lendzion, DZJ 

7. 3.1.2 przekazanie go prorektorowi 
właściwemu ds. kształcenia 

przekazanie go prorektorowi 
ds. kształcenia 

13.12.2018 r. Dr inż. Agnieszka 
Lendzion, DZJ 

8. 6.2 Właściwe Zarządzenie Rektora 
Politechniki Gdańskiej w sprawie: 
wzorów formularzy ankiet oceny 
okresowej nauczycieli 
akademickich oraz ankiety oceny 
nauczycieli akademickich przez 
studentów i doktorantów, a także 
ramowego planu hospitacji 
i protokołu hospitacji zajęć na 
Politechnice Gdańskiej. 

Usunięto pkt 6.2 13.12.2018 r. Mgr inż. Irena 
Datta, WFTiMS 

9. 7 Tabela zmian wprowadzanych w 
procedurze nr 8 

Tabela zmian wprowadzanych w 
procedurze nr 8 – załącznik nr 1 do 
procedury nr 8 

Wydzielenie Tabeli  zmian do 
odrębnego załącznika do procedury 
nr 8 

13.12.2018 r. Dr inż. Agnieszka 
Lendzion, DZJ 

 


