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Uchwala N 63-201312014
Rady Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
z dnia 15 kwietna 2014 r.
w sprawie:
prowadzenia
zasad
hospitacji oraz wzoru formularza hospitacji na
szczeg6lowych
Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu

sl
1. Proces hospitacji stanowi integralnq czg6i Wewnqtrznego Systemu Zapewnienia
JakoSci Ksztalcenia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.
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1. Procesowi hospitacji podlegajq wszystkie osoby prowadzqce zajqcia dydaktyczne
na Wydziale Nauk Geograficznych Geologicznych. Dotyczq one wszystkich
rodzaj6w zajg6 dydaktycznych na wszystkich kierunkach specjalno5ciach
realizowanych na Wydziale.
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2. Na poczqtku kaZdego semestru Zastgpca Dyrektora lnstytutu ds. dydaktycznych
lub Kierownik Centrum w porozumieniu z wla6ciwym prodziekanem sporzqdza plan
hospitacji. Za realizacjg planu hospitacji (wz6r wg zalqcznika nr 1 do niniejszej
Uchwaly) odpowiada ZastQpca Dyrektora lnstytutu ds. dydaktycznych lub Kierownik
Centrum. W uzasadnionych przypadkach osoby hospitowane i hospitujqce Wznacza
Dziekan lub Prodziekan wla6ciwy dla danego trybu studiow.

3.

Adiunkci ze stopniem doktora habilitowanego oraz profesorowe podlegajq
hospitacji nie rzadziej ni2 raz na 4 lata. W przypadku, kiedy og6lny wynik ankiety
studenckiej oceniajqcej zajgcia bqdzie poni2ej 3,0 od co najmniej 10 student6w,
w6wczas na wniosek Prodziekana wla6ciwego dla danego trybu studi6w
przeprowadzana jest dodatkowa hospitacja takiel osoby.

4.

Adiunkci nie posiadajqcy stopnia doktora habilitowanego, starsiwykladowcy,

wykladowcy oraz osoby spoza Wydzialu podlegajq hospitacji nie rzadziej ni2 raz na 2
lata. W przypadku, kiedy og6lny wynik ankieg studenckiej oceniajqcej zajgcia bqdzie
poni2ej 3,0 od co najmniej '10 student6w, w6wczas na wniosek Prodziekana
wlaSciwego dla danego trybu studiow przeprowadzana jest dodatkowa hospitacja
takiej osoby.

5. Doktoranci prowadzqcy zajgcia na WNGiG podlegajq hospitacji co najmniej raz w
roku akademickim.
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1. Hospitacje pracownikdw z tytulem profesora lub stopniem doktora habilitowanego
sq przeprowadzane pzez innych, wskazanych pzez Zastepce Dyrektora lnstytutu
ds. dydaktycznych lub Kierownika Centrum, pracownik6w posiadajqcych ul
profesora lub stopiei doktora habilitowanego.

!

2.

Hospitacje adiunkt6w nie posiadajqcych stopnia doktora habilitowanego
ptzeTowadz4E pracownicy posiadajEcy tytul profesora lub stopiei doktora
habilitowanego wskazani przez Zastqpce Dyrektora lnsq utu ds. dydaktycznych lub
Kierownika Centrum. W uzasadnionych przypadkach hospitacje adiunkt6w nie
posiadajqcych stopnia doktora habilitowanego bqdq mogli przeprowadzac, po

upowaznieniu Wzez Zastepcq Dyrektora lnstytutu ds. dydaktycznych lub Kierownika
Centrum, nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora.

3. Hospitacje doktorant6w przeprowadzalq ich opiekunowie naukowi lub promotorzy,
ewentualnie wskazani przez nich adiunkci.
4. W uzasadnionych przypadkach Dziekan lub Prodziekani wlaSciwi dla trybu studi6w
mogE zatzqdzie hospitacjg zajgd realizowanych na wydziale, ktorE przeprowadzajq
osobiscie lub wskazani przez nich nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym
co najmniej doktora. Hospitacje te pzeprowadzane sE niezaleznie od objetych
wczesniej ustalonym harmonogramem.
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1. Osoby podlegajqce hospitacji w danym semestrze, w tym osoby spoza Wydzialu
Nauk Geograficznych i Geologicznych, sq informowane o planowanej hospitacji
pzez Zastepce Dyrektora lnstytutu ds. dydaktycznych lub Kierownika Centrum.

2. W przypadku hospitacji na wniosek Dziekana lub Prodziekan6w wlasciwych dla
trybu studi6w nie jest wymagane informowanie o tym osoby hospitowanej.

3. Hospitacje zaje6 odbywajE siq w danym semestrze w terminie niezapowiedzianym.
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1.

W procesie hospitacji zajeC ocenie podlegajq nastepujEce kwestie:
- poprawnosc merytoryczna prowadzonych z4ee,
- organizacja prowadzonych zajq6,
- przygotowanie prowadzqcego do zajq6,
- zgodno66 tresci zajQi z sylabusem, realizacja efekt6w ksztalcenia,
- spos6b przekazywania tresci,
- umiejQtno66 zainteresowania przedmiotem.

2. Protok6t z hospitacji zajqc powinien zawietae zabcenia dla osoby hospitowanej,
slu2ece stalej poprawie jako6ci ksztalcenia.
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1. Nauczyciel akademicki przeprowadzajqcy hospitacjq zajq6 jest zobowiqzany do
sporzqdzenia protokolu z hospitacji zgodnie z obowiqzujqcym na Wydziale wzorem
(zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly) w ciqgu 7 dni od dnia przeprowadzenia
hospitacji.

2. Oryginal protokolu hospitacji przekazywany jest Prodziekanowi ds. danego trybu
studiow, a kopig protokolu przechowuje wlaSciwy lnstytut lub Centrum.
Archiwizowanie protokol6w hospitacji odbywa siq z zachowaniem przepis6w o
ochronie danych osobowych.

3. Osoba hospitujqca ma obowiqzek przedstawienia protokolu hospitacji

osobie
protokolem,
zapoznania
sig
z
co
hospitowanej. Osoba hospitowana ma obowiqzek
potwierdza podpisem.

4. Zastgpca Dyrektora lnstytutu ds. dydaktycznych lub Kierownik Cenhum przyjmuje
protok6l hospitacji.

5. W

przypadku oceny negatywnej, Zastgpca Dyrektora lnstytutu ds.
dydaktycznych/Kierownik Centrum, lub Prodzrekan wlaSciwy dla danego trybu
studi6w zleca pisemne wykonanie dzialan naprawczych oraz zarzqdza powt6rnq
hospitacjg. Termin ponownej hospitacji okreSla Prodziekan wlaSciwy dla danego
trybu studi6w.

6. Osobie hospitowanej przysluguje odwolanie do Dziekana Wydzialu w ciqgu 7 dni
od zapoznania sig z wynikami hospitacji.

s7
Zastgpca Dyrektora lnstytutu ds. dydaktycznych lub Kierownik Centrum
w 3 egzemplarzach roczne zestawienia hospitacji dla swojego
lnstytutu/Cenkum. PieMSzy egzemplarz zestawienia pzekazywany jest
Prodziekanowi ds. danego trybu studiow, drugi Wydzialowej Komisji ds. Jako6ci

1.

przygotowujq

Ksztalcenia, a trzeci egzemplarz przechowuje wla6ciwy lnstytut lub Centrum.

2. Prodziekani wlaSciwi dla danego trybu studi6w przygotowujq w 3 egzemplarzach
roczny raport z hospitacji dla danego trybu studi6w. Pierwszy egzemplarz raportu
przekazywany jest Dziekanowi Wydzialu, drugi Wydzialowej Komisji ds. Jako6ci
Ksztalcenia, a trzeci przechowuje Prodziekan wlaSciwy dla danego trybu studi6w.

s8
. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjQcia.
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