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PROTOKÓŁ Z HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze1 

przeprowadzonej w dniu ………………………….. 

 

I. Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: ……………………………………………. 

II. Tytuł / stopień naukowy: …………………………………………………………………. 

III. Stanowisko: ………………………………………………………………………............. 

IV. Przedmiot: ………………………………………………………………………………… 

V. Kierunek / semestr: ………………………………………………………………............. 

VI. Charakterystyka zajęć dydaktycznych 

Forma studiów Poziom / rodzaj studiów Forma zajęć 

 stacjonarne 

 niestacjonarne 

 I stopnia 

 II stopnia 

 III stopnia 

 wykład 

 ćwiczenia 

 laboratoria 

 lektorat 

VII. Temat zajęć: ……………………………………………………………………………… 

VIII. Zakres oceny 

 

Kryteria oceny nauczyciela akademickiego 

Ocena w skali 1-5 (1 – ocena 

najniższa, 5 – ocena najwyż-

sza) 

1 2 3 4 5 

1. Sprawność organizacyjna 

1.1. Zgodność tematu zajęć z programem przedmiotu określonym w 

sylabusie 
     

1.2. Punktualność rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych      

1.3. Racjonalność wykorzystania czasu przeznaczonego na zajęcia 

dydaktyczne 
     

1.4. Dbałość o utrzymanie uwagi studenta na prezentowanych tre-

ściach 
     

2. Określenie i realizacja celów zajęć dydaktycznych 

2.1. Przedstawienie studentom / doktorantom  celu / celów zajęć dy-

daktycznych 
     

2.2. Stopień zgodności celów osiągniętych z celami wskazanymi na 

wstępie zajęć dydaktycznych 
     

2.3. Ocena podsumowania zajęć      

3. Przygotowanie merytoryczne 

3.1. Przygotowanie do zajęć dydaktycznych      

3.2. Jasność i zrozumiałość treści zajęć dydaktycznych dla studenta / 

doktoranta 
     

3.3. Wskazywanie praktycznych zastosowań dla prezentowanych 

treści teoretycznych 
     

4. Trafność doboru pomocy dydaktycznych i technik aktywizacji studentów 

4.1. Trafność doboru pomocy dydaktycznych (sprzęt komputerowy, 

oprogramowanie komputerowe, materiały kserograficzne, itp.) 
     

4.2. Trafność doboru technik aktywizacji studentów / doktorantów 

(pytania, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja, stu-

dium przypadków, wykład interaktywny, itp.) 

     

5. Etyka i kultura osobista 

5.1. Przyjazność atmosfery w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycz-      

                                                           
1 Punkty I – X wypełnia osoba hospitująca zajęcia dydaktyczne. Punkty XI i XII wypełnia osoba, której zajęcia dy-

daktyczne są przedmiotem hospitacji. 
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nych 

5.2. Przestrzeganie zasad etyki, kultury osobistej i językowej w ko-

munikacji ze studentami / doktorantami (życzliwość, taktow-

ność, itp.) 
     

IX. Inne uwagi i spostrzeżenia hospitującego (np. oryginalne ujęcie treści, narzędzia i metody prowa-

dzenia zajęć dydaktycznych): 

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

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

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

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

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

 

X. Ocena końcowa w skali 1-5 (1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa): ……………. 

 

XI. Zapoznałem / am się z treścią protokołu z hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przeze 

mnie: 

 zgadzam się treścią protokołu z hospitacji 

 nie zgadzam się z treścią protokołu z hospitacji 

 

XII. Mam uwagi do ocen wyrażonych w punktach (wymienić i uzasadnić): 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

………………………………………… ………………………………………….. 
podpis osoby hospitowanej podpis osoby hospitującej 

 


