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Załącznik nr 5  do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 
Jakości  Kształcenia w Państwowej Uczelni  Zawodowej    
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

 

 

 
PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA  

IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU 
 
 

PROTOKÓŁ Z HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
na Wydziale ……………………………………………………. 

 

 

         Tarnobrzeg, dnia …………………... 

 

 

I. Dane ogólne: 
 

1. Osoba hospitowana: (tytuł, stopień naukowy, imię/ i nazwisko, stanowisko) 

 

................................................................................................................................... 

 

2. Osoba/y hospitująca/e: (tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

 

.....................................................................................................................................  

 

3. Data hospitacji: ………………………………………………………………….. 

 

4. Rodzaj hospitacji:  
 
a) hospitacja diagnozująca, 

b) hospitacja doradczo-doskonaląca, 

c) hospitacja kontrolno-oceniająca. 

 

5. Przedmiot: ...............................................................................................................  
 

6. Forma organizacji zajęć∗: 
 
a) wykład. 

b) ćwiczenia, 

c) zajęcia praktyczne, 

 

 

4. Temat zajęć: ………………………………………………………………………. 

 

 

5. Czas trwania zajęć: …………………………… 

 

6. Stan osobowy grupy: .................... Obecnych: .................... 
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II. Oceniane treści:  
 

L.p. Oceniane treści (właściwe zaznaczyć X) TAK NIE  
NIE 

DOTYCZY 

OKREŚLENIE I REALIZACJA CELÓW OPERACYJNYCH ZAJĘĆ: 

1. 

a) Czy prowadzący zapoznał studentów z celem zajęć?    

b) Czy zaistniała zgodność celów osiągniętych przez wykładowcę w 

trakcie zajęć z założonymi celami? 
   

c) Czy założone cele zostały uzasadnione?    

d) Czy zadawane pytania lub proponowane ćwiczenia były powiązane  

z celami zajęć? 

   

DOBÓR METOD DYDAKTYCZNYCH: 

2. 

a) Czy metody dydaktyczne zostały prawidłowo dobrane do realizacji 

celów? 
   

b) Czy komunikacja prowadzącego  ze studentami była poprawna  

i zrozumiała? 

(używany język, forma pytań i problemów) 

   

c) Czy prowadzący reagował na język studentów?  

(kultura języka i poprawność wypowiedzi) 
   

d) Czy zajęcia były prowadzone z aktywnym udziałem studentów?    

POMOCE DYDAKTYCZNE WYKORZYSTYWANE W RAMACH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: 

3.  
a) Czy do prowadzenia zajęć wykorzystano pomoce dydaktyczne?    

b) Czy były one odpowiednio dobrane ze względu na temat, cele  

i treści zajęć? 

   

WŁAŚCIWA ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 

4. 

a) Czy czas zajęć został racjonalnie wykorzystany?    

b) Czy prowadzący zaakcentował główne problemy?    

c) Czy zajęcia były prowadzone we właściwym tempie?    

d) Czy prowadzący zadbał o ład i porządek w grupie studentów?    

SPRAWDZANIE I OCENIANIE REALIZOWANYCH PRZEZ STUDNTÓW EFEKTÓW UCZENIA 
SIĘ  

5. 

a)  Czy prowadzący dokonał podsumowania tematu i sprawdzenia 

osiągniętych celów? 
   

b) Czy prowadzący ocenił stopień realizowanych efektów uczenia się 

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych? 
   

c) Czy ocenia studentów obiektywnie?    

d) Czy zastosował nowoczesne metody pomiaru dydaktycznego  

z uwzględnieniem samooceny i samokontroli studentów? 

   

e) Czy prowadzący zastosował właściwe narzędzia pomiaru wiedzy, 

umiejętności i kompetencji studenta na egzaminie i zaliczeniu z 

oceną? 

   

MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE PROWADZACEGO ZAJĘCIA: 

6. 

a) Czy prowadzący stosuje się do zasady strukturyzacji treści?    

b) Czy realizowany temat był  zgodny z programem przedmiotu?    

c) Czy wystąpiło wiązanie teorii z praktyką?    
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OSOBISTA KULTURA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA: 

7. 

a) Czy prowadzącemu udało się zrealizować zajęcia w dobrej 

atmosferze? 
   

b) Czy prowadzący zwraca się do studentów z należytym 

szacunkiem? 
   

8. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI POHOSPITACYJNE: 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Zapoznałam/em z treścią protokołu hospitacjii∗: 

a) zgadzam się z treścią protokołu, 

b) nie zgadzam się z treścią protokołu. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

……………………………..      ………………………………… 

      Podpis osoby hospitowanej       Podpis osoby hospitującej 

 


