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(c) upowszechnienie systemu hospitacji



» hospitacje jako ważny element oceny działań 
dydaktycznych 

» możliwość poprawienia jakości kształcenia i 
monitorowania przebiegu zajęć objętych planami studiów 

» hospitacje jako impuls do wymiany doświadczeń i 
wywołania autorefleksji nauczycieli akademickich 

» konfrontacja opinii wyrażanych w ankietach studenckich z 
oceną osób hospitujących 

» hospitacje pozwalają zdiagnozować potrzeby 
dydaktyczne pracowników Wydziału i właściwie na nie 
reagować

Hospitacje w dydaktyce



- zwrócenie uwagi nauczycieli akademickich na 
możliwości optymalizacji działań dydaktycznych 

- upowszechnianie aktualnej wiedzy metodycznej  
  w środowisku akademickim 
- wywołanie dyskusji na temat jakości zajęć 
- próba ujednolicenia procedury hospitacji na 

Wydziale Neofilologii

Hospitacje  
na Wydziale Neofilologii



Hospitacje  
na Wydziale Neofilologii

- różnorodność Wydziału Neofilologii (wielkość, 
heterogeniczność, 5 instytutów i 4 katedry, 
specjalności w ramach kierunku filologia) 

- hospitacje jako procedura standardowa, ale inaczej 
przeprowadzana w każdej jednostce 

- V 2015 wydziałowa ewaluacja mechanizmów 
hospitacyjnych (rozbieżności w ilości hospitacji, w 
sposobie dokumentowania hospitacji, w kształcie 
rozmów ewaluacyjnych po hospitacjach oraz w 
postrzeganiu roli systemu hospitacji)



Cel projektu Wydziału Neofilologii: 

wypracowanie wspólnej wydziałowej procedury stosowanej we 
wszystkich jednostkach, obejmującej swoim zasięgiem studia 
stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia (1. etap prac), studia 
podyplomowe (2. etap) oraz zajęcia dydaktyczne prowadzone 
w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego (3. etap). 



Etapy projektu: 
- analiza dotychczasowego systemu hospitacji we 

wszystkich jednostkach 
- opracowanie dokumentów planowanej procedury 

hospitacyjnej (formularz protokołu hospitacyjnego, 
formularz arkusza autoewaluacji, lista kryteriów oceny 
zajęć akademickich, opis struktury rozmowy 
ewaluacyjnej) 

- opracowanie pilotażowej wersji Informatora dobrych 
praktyk dydaktycznych na Wydziale Neofilologii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

- rozpowszechnienie dokumentu na Wydziale Neofilologii



- wdrożenie ujednoliconej procedury; hospitacje w każdej 
jednostce 

- ewaluacja procedur i dokumentu w jednostkach 
- ewaluacja procedur na poziomie Wydziału 
- opracowanie wersji ostatecznej  Informatora dobrych 

praktyk dydaktycznych na Wydziale Neofilologii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

- wydanie Zarządzenia Dziekana Wydziału Neofilologii 
wprowadzającego ujednoliconą procedurę hospitacyjną



Analiza dotychczasowego systemu hospitacji: 
1. ilość przeprowadzonych hospitacji w danej jednostce w 

semestrze zimowym 2014/2015 (0-26) 
2. kto przeprowadzał hospitacje? 
3. uwagi w arkuszach hospitacyjnych w odniesieniu do jakości 

dydaktycznej zajęć (podstawa do konstrukcji narzędzi ewaluacji 
w ujednoliconej procedurze) 

4. uwagi studentów na temat jakości zajęć dydaktycznych, zawarte 
w ankietach oceniających za semestr zimowy 2014/2015



Wybrane dane z badania pilotażowego: 
- w badaniu wzięło udział 7 jednostek WN (oraz Studia Wydziałowe) 
- odbyły się 83 hospitacje z wykorzystaniem ujednoliconej 

dokumentacji 
- hospitacje we wszystkich grupach pracowniczych 
- informacja, kto hospitował 
- uwagi do arkuszy hospitacji i autoewaluacji (większość 

pozytywnych, dużo refleksji; pojedyncze uwagi krytyczne: sens 
standaryzowania działań, brak obiektywizmu osób hospitujących, 
zasadność dokumentowania hospitacji, system punktowania 
aspektów)



Informator dobrych praktyk dydaktycznych na Wydziale 
Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

1. Wprowadzenie 
2. Lista kryteriów oceny zajęć dydaktycznych 
3. Protokół hospitacji zajęć na Wydziale Neofilologii UAM 
4. Arkusz autoewaluacji hospitowanych zajęć 
5. Rozmowa ewaluacyjna po hospitacji zajęć na WN UAM 
6. Wzór raportu dyrektora ds. dydaktycznych dot. hospitacji w 

jednostce (termin oddania raportu: koniec stycznia i koniec 
czerwca)



Lista kryteriów oceny zajęć dydaktycznych: 
wprowadzenie 
A. przygotowanie do zajęć 
B. zgodność zajęć z opisem w systemie USOS/sylabusem 
C. stopień realizacji celów hospitowanych zajęć 
D. struktura zajęć 
E. pomoce dydaktyczne 
F. wykorzystanie czasu zajęć 
G. techniki dydaktyczne 
H. kompetencja językowa nauczyciela 
I. relacja nauczyciel - studenci 
J. postawa studentów 
poza punktacją: autorefleksja hospitowanego nauczyciela



H. Kompetencja językowa nauczyciela 
Nauczyciel akademicki jest dla studentów Wydziału Neofilologii 
wzorcem językowym nie tylko w zakresie języka obcego, ale i 
ojczystego. Należy rozważyć zakres i proporcje używania języka 
specjalności i ojczystego, zasadność użycia języka ojczystego na 
zajęciach z praktycznej nauki języka specjalności. Istotnym 
zadaniem nauczyciela jest także dbanie o jakość języka używanego 
przez studentów (obcego i ojczystego) oraz stosowanie optymalnych 
sposobów poprawy błędów (w czasie lub po wypowiedzi).



J. Postawa studentów 
Postawa studentów na zajęciach jest często miarą sukcesu 
dydaktycznego nauczyciela i pochodną jego kompetencji. 
Aktywność studentów, ich motywacja, zainteresowanie, 
dociekliwość, chęć zadawania pytań, gotowość do współpracy, 
postawa wyrażająca szacunek świadczą o osiągnięciu zakładanych 
celów dydaktycznych i tworzeniu pozytywnej relacji między 
podmiotami procesu dydaktycznego.



pieczęć jednostki Wydziału Neofilologii UAM 

PROTOKÓŁ HOSPITACJI ZAJĘĆ NA WYDZIALE NEOFILOLOGII UAM 

1. Imię i nazwisko osoby hospitowanej: ... 

2. Imię i nazwisko osoby hospitującej : ... 

3. Data hospitacji:                      godzina:                    czas trwania:                  sala:  

4. Nauczyciel został uprzedzony o terminie hospitacji (właściwe podkreślić):    TAK        NIE  
5. Nazwa przedmiotu / rodzaj zajęć: ... 
6. Rok studiów / grupa: ... 
7. Temat zajęć / treści: ... 
8. Zastosowane środki / pomoce dydaktyczne: ... 



9. Kryteria oceny zajęć (ocena w skali 0 - 5 punktów): 
   A. stopień przygotowania nauczyciela do zajęć: ... 
   B. zgodność zajęć z opisem w systemie USOS / sylabusem: ... 
   C. stopień realizacji celu / celów zajęć: ... 
   D. ocena struktury zajęć: ... 
   E. jakość pomocy dydaktycznych przygotowanych przez nauczyciela: ... 
   F. stopień wykorzystania czasu zajęć / dynamika zajęć: ... 
   G. różnorodność i poprawność zastosowania technik dydaktycznych: ... 
   H. kompetencja językowa nauczyciela: ... 
   I. relacja nauczyciel - studenci: ... 
   J. postawa studentów (aktywność, motywacja, zaangażowanie): ... 
10. Arkusz autoewaluacji w załączniku do protokołu:       TAK            NIE 



11. Wnioski hospitacyjne: ... 

12. Data rozmowy ewaluacyjnej: ... 
13. Ocena zajęć: pozytywna / pozytywna z zaleceniem ponownej 
hospitacji / negatywna) 
          /podpis osoby hospitującej/ 



ARKUSZ AUTOEWALUACJI HOSPITOWANYCH ZAJĘĆ 

1. Imię i nazwisko osoby hospitowanej : ... 
2. Imię i nazwisko osoby hospitującej: ... 
3. Data hospitacji / czas obserwacji: ...                                       ... 
4. Nazwa przedmiotu / rodzaj zajęć: ... 
5. Jak oceniam (w skali 0 - 5 punktów)?: 
   A. moje przygotowanie do zajęć: … 
   B. zgodność zajęć z opisem w systemie USOS / sylabusem: … 
   C. stopień realizacji zakładanych celów: ... 
   D. strukturę zajęć: ... 
   E. jakość przygotowanych przeze mnie pomocy dydaktycznych: ... 
   F. stopień wykorzystania czasu zajęć i ich dynamikę: ... 
   G. różnorodność zastosowanych technik dydaktycznych: ... 
   H. moją kompetencję językową: ... 
   I. relację nauczyciel - studenci i atmosferę zajęć: ... 
   J. postawę i aktywność studentów oraz ich gotowość do współpracy: ... 
6. Co zmieniłabym / zmieniłbym, gdybym miała / miał możliwość przeprowadzenia tych 
zajęć raz jeszcze? 
7. Inne refleksje nauczyciela po hospitacji zajęć: ... 



ROZMOWA EWALUACYJNA PO HOSPITACJI ZAJĘĆ  

NA WYDZIALE NEOFILOLOGII UAM 

Każdej hospitacji zajęć na Wydziale Neofilologii UAM powinna towarzyszyć rozmowa 
ewaluacyjna. Przewiduje się następujące etapy ewaluacji pracy dydaktycznej pracowników 
WN: 
 1. Hospitacja wybranych zajęć, udokumentowana protokołem hospitacji zajęć. Po zajęciach 
osoba hospitująca może zobowiązać osobę hospitowaną do wypełnienia arkusza autoewaluacji 
i dostarczenia go w terminie 7 dni od terminu hospitacji. 
 2. Ustalenie terminu rozmowy ewaluacyjnej (po analizie arkusza autoewaluacji). 
 3. Przeprowadzenie rozmowy ewaluacyjnej i odnotowanie jej terminu na protokole hospitacji 
zajęć. W czasie rozmowy osoba hospitująca powinna omówić oceniane aspekty zajęć, 
przeanalizować  mocne i słabe strony zajęć, odnieść się do arkusza autoewaluacji, zachęcić 
osobę hospitowaną do refleksji i poszukiwań optymalnych rozwiązań dydaktycznych. 
 4. Oddanie protokołu hospitacji zajęć dyrekcji jednostki / osobie zlecającej przeprowadzenie 
hospitacji. 



PODSUMOWANIE


