
Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 
z dnia 8 stycznia 2018 r. 

 
 

Temat posiedzenia : 
Zmiany w procedurze hospitacji zajęć dydaktycznych. 

 
 

Obecność na posiedzeniu komisji wg załączonej listy. 
 
 

Obecna na posiedzeniu prorektor ds. kształcenia przedstawiła członkom komisji 

wnioski z przeprowadzonego audytu wewnętrznego w pionie Działu Kształcenia 
oraz Wydziałów: Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Budownictwa i Architektury                 

i Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Przedmiotem audytu był sposób realizacji 

procedur ankietyzacji oraz hospitacji. 

Pani Rektor przedstawiła zalecenia audytu dotyczące całości stosowanych procedur: 
- wprowadzenie wydziałowych komisji w jednostkach międzywydziałowych,  

- dokonanie analizy jakości w przedmiotach realizowanych przez nauczycieli 

zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych, 

- komisje wydziałowe jakościowe często pracują w oderwaniu od osób, które 
oceniają jakość, 

- w sprawozdaniach rocznych z oceny funkcjonowania WSZJK odnotowano mały 

udział osób, które pracują nad umiędzynarodowieniem studiów,  

- na temat procesu ankietyzacji Pani Rektor zaproponowała odrębną dyskusję w 
innym czasie, za dużo bowiem jest uwag,  

- odnośnie hospitacji : 

- brak trybu powoływania zespołu hospitującego dla pracowników jednostek 

międzywydziałowych,  
- wyniki ankietyzacji z semestru letniego, korekta planu ankietyzacji w przypadku 

oceny negatywnej,  

- zespół hospitujący powinien przeprowadzić też rozmowy ze studentami,  

- wartość średniej oceny zamieszczona w tabeli w procedurze jest niewłaściwa, 
propozycja p. Rektor to: ocena do 3,0 – negatywna, powyżej średniej 4,75 – 

wyróżniająca,  

- przekazywanie wyników z hospitacji nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

międzywydziałowych kierownikom tych jednostek, 
- konieczność zmiany formy protokołu z hospitacji,  

- rozstrzygnięcie kwestii przechowywania wyników z hospitacji przy konieczności 

zachowania ich poufności, przy tej okazji wspomniano o zmianie podejścia 

prawnego do nauczyciela, jako pracownika publicznego, wiele informacji 
uznawanych do tej pory za niejawne może jednak zostać upublicznione, 

- w projekcie nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym uwzględniono możliwość 

rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, który otrzymał pierwszą negatywną 

ocenę z hospitacji. 

 



 

 
Opracowała :     Przewodniczący UKds.JK ZUT w Szczecinie 
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