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Załącznik A do Załącznika  

do Zarządzenia Nr 16/2021 

Rektora UM w Lublinie z dnia 9 lutego 2021 r. 

 

PROTOKÓŁ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROWADZONYCH                                      

W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 

 

OSOBA HOSPITOWANA I KOMISJA HOSPITACYJNA 

Data hospitacji:  

Hospitowany: 

(tytuł/stopień naukowy, imię, nazwisko) 

 

Stanowisko Hospitowanego:  

Skład Komisji Hospitacyjnej: 

(tytuł/stopień naukowy, imię, nazwisko) 

Przewodniczący Komisji: 

Członek Komisji: 

 

 

 

HOSPITOWANE ZAJĘCIA 

Wydział:  

Jednostka organizacyjna:  

Kierunek studiów:  

Forma studiów: 

(stacjonarne/niestacjonarne) 

 

Poziom studiów: 

(I stopień/II stopień/jednolite magisterskie) 

 

Rok i semestr studiów:  

Rodzaj zajęć: 

(wykład/ćwiczenia/seminarium/laboratorium/zajęcia praktyczne/inne) 

 

Forma zajęć: 

(stacjonarne/zdalne: Moodle/MSTeams/Zoom) 

 

Przedmiot:  
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Zakres hospitowanych zajęć (z uwzględnieniem formy zajęć, liczebności grupy, dostępności sprzętu 

i warunków dydaktycznych w danej jednostce): 

1. Organizacja pracy studentów podczas zajęć: 
 

 
Ocena komisji 

hospitacyjnej 

Komentarz 

0. brak (chaos, rozmowy, itp.)   

1. niepełna (chwilami brak organizacji)  

2. pełna  
 

2. Kontakt interpersonalny nauczyciela ze studentami: 
 

 
Ocena komisji 

hospitacyjnej 

Komentarz 

0. nieprzyjazny, konfrontacyjny   

1. formalny, oficjalny  

2. przyjazny, życzliwy  
 

3. Aktywizacja studentów do czynnego udziału w zajęciach: 
 

 
Ocena komisji 

hospitacyjnej 

Komentarz 

0. brak (wszyscy studenci bierni)   

1. niepełna (nieliczni studenci aktywni)  

2. pełna (wszyscy studenci aktywni)  
 

4. Sposób przekazywania treści nauczania: 
 

 
Ocena komisji 

hospitacyjnej 

Komentarz 

0. niejasny, zawiły, nieinteresujący   

1. dość jasny, ale mało interesujący  

2. jasny, interesujący   
 

5. Znajomość programu nauczania i aktualność nauczanych treści: 
 

 
Ocena komisji 

hospitacyjnej 

Komentarz 

0. brak lub treści kształcenia nieaktualne   

1. niepełna, bez uzupełnień o aktualne treści  

2. pełna, uzupełniona o aktualne treści   
 

6. Stosowanie właściwych metod, technik i pomocy dydaktycznych: 
 

 
Ocena komisji 

hospitacyjnej 

Komentarz 

0. brak   

1. przestarzałe, mało wartościowe  

2. nowoczesne, wartościowe  
 

7. Punktualność w rozpoczęciu / zakończeniu zajęć: 
 

 
Ocena komisji 

hospitacyjnej 

Komentarz 

0. brak zajęć   

1.+/- 15 minut  

2. punktualnie  
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Końcowa ocena Komisji Hospitacyjnej: ........................................................................................... 

Czy Hospitowany akceptuje ocenę Komisji: ……………………………………………………… 

Uwagi i rekomendacje Komisji Hospitacyjnej: 

 

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

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

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

Uwagi Hospitowanego: 

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

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

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

 

 

Podpisy Członków Komisji Hospitacyjnej                                          Podpis Hospitowanego 

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

 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zgodnie z procedurą hospitacji zajęć dydaktycznych, każdy aspekt z zakresu hospitowanych zajęć jest 

oceniany w skali trzypunktowej, przy czym 2 pkt. oznacza najwyższą, a 0 najniższą ocenę. Za negatywną ocenę 

hospitowanego uważa się uzyskanie poniżej 7 pkt. (przy maksymalnej liczbie 14 pkt.). 


