
 

Zasady ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych 

na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

 

 

1. Po zakończeniu każdego semestru studenci anonimowo oceniają realizację zajęć dydaktycz-

nych z wykorzystaniem kwestionariusza „Ankieta studenta / doktoranta dotycząca oceny zajęć dy-

daktycznych na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze”. 

2. Wyniki ankietyzacji są gromadzone, analizowane i archiwizowane w Dziale Informacji i 

Rozwoju i pozostają dostępne, w zakresie przysługujących uprawnień, dla Dziekana, Kierowników 

jednostek organizacyjnych, Przewodniczącego Wydziałowego Zespołu Komisji ds. zapewnienia 

jakości kształcenia, Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych oraz 

dla pracownika naukowo-dydaktycznego, którego ankieta dotyczy. 

3. Na Wydziale przeprowadza się okresowe hospitowanie zajęć dydaktycznych, z których spo-

rządza się „Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Tury-

styki w Jeleniej Górze”.  

4. Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych: 

a) Hospitację zajęć dydaktycznych może przeprowadzać Dziekan, Przewodniczący Wydziało-

wego Zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia, Kierownik jednostki organizacyjnej (Katedry / 

Zakładu / Studium) lub upoważnieni przez Dziekana nauczyciele akademiccy posiadający stopień / 

tytuł naukowy co najmniej równy stopniowi / tytułowi naukowemu osoby hospitowanej. 

b) Protokoły hospitacji są przekazywane Przewodniczącemu Wydziałowego Zespołu ds. za-

pewnienia jakości kształcenia. 

c) Protokoły hospitacji są brane pod uwagę przez Kierowników jednostek organizacyjnych, 

Dziekana, Wydziałową Komisję ds. Rozwoju Kadr Naukowych przy okresowej ocenie pracowni-

ków naukowo-dydaktycznych. 

d) Osoba hospitowana nie może pozostawać w zależności wynikającej z pokrewieństwa lub 

powinowactwa z osobą hospitującą zajęcia.  

e) Hospitacje zajęć dydaktycznych dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich.  

f) Wydziałowy Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia sporządza plan hospitacji na dany 

rok akademicki i ustala składy osobowe komisji hospitujących. 

g) Hospitacje zajęć dydaktycznych przeprowadza się bez wcześniejszego informowania osoby 

hospitowanej o terminie hospitacji.  

h) Nauczyciel akademicki podlega hospitacji co najmniej raz na trzy lata.  

i) W uzasadnionych przypadkach (np. skargi studentów, negatywna ocena studentów w ankie-

tyzacji) dokonuje się doraźnej hospitacji zajęć dydaktycznych. 

j) W sytuacji, gdy osoba hospitowana nie zgadza się z treścią protokołu, przysługuje jej prawo 

wniesienia odwołania do Przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. zapewnienia jakości 

kształcenia w terminie 7 dni od dnia hospitacji. 

k) Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia rozpatruje odwołanie do 14 dni od momentu jego 

wpłynięcia. 

l) W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia odwołania Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia 

może zarządzić przeprowadzenie kolejnej hospitacji zajęć dydaktycznych w składzie dwuosobo-

wym. 

m) Nie później niż 3 miesiące od zakończeniu roku akademickiego Przewodniczący Zespołu ds. 

zapewnienia jakości kształcenia przedstawia Dziekanowi sprawozdanie z przeprowadzonych hospi-

tacji i ankietyzacji studentów. 


