
 

 

ZARZĄDZENIE NR 103/2020 

REKTORA - KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w zw. z § 38 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Służby 

Pożarniczej zatwierdzonego decyzją nr 50 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

17 września 2019 r. (Dz. Urz. MSWiA poz. 36), zarządza się co następuje: 

 
§ 1. 

Wprowadza się Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej stanowiące 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Nadzór nad przestrzeganiem Zasad hospitacji, o których mowa w § 1, sprawuje Prorektor 

ds. Kształcenia i Studentów. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

§ 4. 

Traci moc Zarządzenie nr 18/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia  

3 kwietnia 2008 r. w sprawie ankietowego badania hospitacji zajęć dydaktycznych. 

 

  



 

 

Załącznik  
do zarządzenia nr 103/20 
Rektora-Komendanta SGSP 
z dnia 21 grudnia 2020 r. 

Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych 

 

1. Hospitacja zajęć dydaktycznych jest ważnym narzędziem monitorowania i zapewnienia jakości 

kształcenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, zwanej dalej „Uczelnią”. 

2. Zasadniczym celem hospitacji jest analiza merytoryczna poprawności realizowanych treści, 

stosowanych metod dydaktycznych i weryfikacji założonych dla przedmiotu efektów uczenia się. 

Hospitacje mają motywować pracowników do dbałości o wysoką jakość prowadzonych zajęć. 

3. Hospitacje są elementem oceny okresowej nauczycieli akademickich. 

4. Dopuszcza się przeprowadzanie następujących rodzajów hospitacji:  

a. planowana – ma charakter doradczo-doskonalący, jest realizowana według opracowanego 

planu hospitacji; 

b. interwencyjna – ma charakter kontrolno-oceniający, realizowana jest w przypadku 

pojawienia się sygnałów o nieprawidłowości w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 

5. Hospitacjom podlegają wszystkie formy zajęć dydaktycznych, w tym zajęcia prowadzone 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

6. Hospitowane są zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak również studiach 

podyplomowych oraz kursach. 

7. Hospitacje zajęć dydaktycznych obejmują wszystkich nauczycieli akademickich oraz osoby 

zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych. 

8. Hospitację zajęć każdego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni przeprowadza się 

co najmniej raz na 4 lata. Hospitację przeprowadza bezpośredni przełożony nauczyciela 

akademickiego. 

9. W przypadku, gdy bezpośredni przełożony posiada stopień lub tytuł naukowy niższy od osoby 

hospitowanej, hospitacji dokonuje osoba wyznaczona przez kierownika katedry lub dziekana. 

10. Nowo zatrudnieni nauczyciele akademiccy podlegają obowiązkowej hospitacji  w pierwszym 

i drugim roku pracy. 

11. Hospitacje planowane odbywają się w ramach przygotowanego i podanego do wiadomości 

nauczycieli planu hospitacji. 

12. Plan hospitacji przygotowuje się oddzielnie dla semestru zimowego i semestru letniego. 

13. Plan hospitacji sporządzany jest przez kierowników katedr i zatwierdzany przez dziekana wydziału 

w pierwszym miesiącu trwania semestru. 



 

 

14. Plan hospitacji zawiera m.in.: stopień naukowy, imię i nazwisko osoby hospitowanej, nazwę 

przedmiotu, salę i termin hospitacji.  

15. Hospitacje interwencyjne dokonywane w przypadku pojawienia się sygnałów o nieprawidłowości 

w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w szczególności gdy wystąpią uzasadnione przesłanki do 

tego, że jakość zajęć prowadzonych stoi na niskim poziomie. 

16. Hospitacji interwencyjnej dokonuje komisja hospitacyjna powołana przez dziekana. 

17. W skład komisji wchodzą każdorazowo: 

a. przewodniczący (nauczyciel akademicki ze stopniem/tytułem naukowym dr hab. lub 

profesora); 

b. dwaj członkowie komisji. 

18. Hospitacja zajęć podlega udokumentowaniu zgodnie z Arkuszem hospitacji zajęć dydaktycznych 

(załącznik nr 1 do Zasad hospitacji zajęć dydaktycznych).  

19. Hospitowane zajęcia powinny być omówione bezpośrednio po ich zakończeniu lub nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia hospitacji. 

20. Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych powinien być podpisany przez osoby hospitujące 

i hospitowanego. 

21. Arkusze hospitacji zajęć dydaktycznych przechowuje dziekan. Z wynikami hospitacji raz rocznie 

zapoznawany jest prorektor właściwy ds. kształcenia. 

22. Hospitacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

towarzyszy również ocena przekazanych materiałów dydaktycznych. 

  



 

 

Załącznik nr 1 

do Zasad hospitacji zajęć dydaktycznych 

 

ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH1 

 

Przeprowadzonej w dniu: ____________________________________________________ 

(data: dzień, miesiąc, rok) 

Nauczyciel hospitowany: _____________________________________________________ 

(stopień naukowy, imię i nazwisko nauczyciela, komórka organizacyjna) 

Hospitujący/ : ________________________________________________________ 

                  (stopień naukowy, imię i nazwisko, funkcja) 

               _________________________________________________________ 

(stopień naukowy, imię i nazwisko, funkcja) 

                _________________________________________________________ 

(stopień naukowy, imię i nazwisko, funkcja) 

 

Hospitowane zajęcia: 

1. Forma zajęć: wykład, seminaria, ćwiczenia, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia terenowe, 

laboratoria* 

2. Zajęcia dydaktyczne realizowane przy bezpośrednim udziale prowadzącego/przy 

wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość* 

3. Przedmiot: __________________________________________________________ 

4. Studia: stacjonarne/niestacjonarne, I stopnia/II stopnia, studia podyplomowe, kurs, szkolenie* 

5. Semestr: ____________________________________________________________________ 

6. Kierunek studiów: _____________________________________________________________ 

7. Numer grupy: ________________________________________________________________ 

 

Temat zajęć:________________________________________________________________________ 

  

                                                           
* W czasie przeprowadzania hospitacji komisja dokonująca hospitacji zobowiązana jest zapoznać się z kartą 
przedmiotu. 



 

 

Załącznik nr 2 

do Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych 

 

Ocena hospitowanych zajęć: 

 

1. Konstrukcja zajęć (0-2 pkt):   

Uzasadnienie:______________________________________________________________ 

 
2. Czy zakładany efekt uczenia się zajęć został zrealizowany i był zgodny z programem 

studiów lub kartą przedmiotu (0-4 pkt): 

Uzasadnienie:______________________________________________________________ 

 
3. Przygotowanie i komunikatywność prowadzącego/Wykorzystanie przez prowadzącego 

narzędzi do prowadzenia zajęć zdalnych1 (1-5 pkt) : 

Uzasadnienie:______________________________________________________________ 

 
4. Umiejętność nawiązania kontaktu ze studentami i ich aktywizacji/Forma przygotowania 

i ocena możliwości zrozumienia materiałów przekazanych studentom do pracy zdalnej1 (1 – 5 

pkt): 

Uzasadnienie:______________________________________________________________ 

 
5. Inne np. wykorzystanie pomocy audiowizualnych, wykazanie związku z praktyką, itp./Sposób 

monitorowania i dokumentowania przebiegu procesu uczenia się studentów1 (1-4 pkt): 

Uzasadnienie:______________________________________________________________ 

 
6. Ogólna ocena i zalecenia hospitującego (suma punktów 1-6): 

Uzasadnienie:______________________________________________________________ 

7. Ewentualne uwagi hospitowanego do oceny: 

Uzasadnienie:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
____________________________ 

   ____________________________ 

_____________________________  ____________________________ 

 (data i podpis nauczyciela hospitowanego)         ( data i podpisy komisji hospitującej) 

 

1)Dotyczy zajęć realizowanych w sposób zdalny  

 

 

 

 

 



 

 

WZKAZÓWKI DO OCENY 
Ad. 1. Konstrukcja zajęć (0-2 pkt) 

0 pkt – zajęcia nie odbyły się w zaplanowanym terminie  
1 - 2 pkt – zależnie od prawidłowości konstrukcji zajęć, stosowania przerw, przestrzeganie czasu 
trwania zajęć 
 

Ad. 2. Czy zakładany efekt zajęć został zrealizowany i był zgodny z programem studiów lub kartą 
przedmiotu (0-4 pkt) 

0 pkt – efekt zajęć nie został zrealizowany 
1 - 3 pkt – efekt zajęć został zrealizowany w niepełnym wymiarze lub był niezgodny z programem 
studiów lub kartą przedmiotu 
4 pkt – całkowita realizacja efektu zajęć 
 

Ad. 3. Przygotowanie i komunikatywność prowadzącego/Wykorzystanie przez prowadzącego narzędzi do 
prowadzenia zajęć zdalnych (1 - 5 pkt) 

Należy ocenić stopień przygotowania prowadzącego do zajęć, posiadanie wsparcia technicznego 
w formie prezentacji lub innych. W przypadku zajęć zdalnych należy ocenić zwrócić uwagę na 
techniczne problemy przeprowadzania zajęć (problemy niezależne od prowadzącego nie mogą być 
oceniane). Oceniana jest poprawność formułowania myśli i zachowania prowadzącego. Na 
ćwiczeniach ocenić należy zrozumienie przez studentów zadań sformułowanych przez 
prowadzącego. Umiejętność powoływania się na zajęciach na materiały źródłowe itp.  
 

Ad. 4. Umiejętność nawiązania kontaktu ze studentami i ich aktywizacji/Forma przygotowania i ocena 
możliwości zrozumienia materiałów przekazanych studentom do pracy zdalnej (1 – 5 pkt) 

Należy ocenić sposoby aktywizacji studentów. Czy wykładowca wykorzystuje metody aktywizacji 
studentów? Czy sprawdzana jest lista obecności? W jaki sposób studenci są aktywizowani i czy 
chętnie nawiązują kontakt z wykładowcą. 

 
Ad. 5. Inne np. wykazanie związku z praktyką/Sposób monitorowania i dokumentowania przebiegu 
procesu uczenia się studentów (1 - 4 pkt) 

Wskazówki prowadzącego, w jaki sposób uzyskiwane umiejętności mogą przydać się w przyszłej 
pracy zawodowej. Co jest szczególnie ważne z perspektywy pracodawcy i praktycznego 
wykorzystania zdobytej wiedzy. Ocena, w jaki sposób studenci są oceniani i jak często, jak 
monitorowany jest postęp pracy studentów oraz stopień zdobywania przez nich określonych 
efektów uczenia się.  

Ad. 6. 

liczba punktów ocena 

0-9 negatywna 

10-18 pozytywna 

19-20 wyróżniająca się 
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