Załącznik nr 1
Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale PedagogicznoArtystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

HARMONOGRAM HOSPITACJI
Kierunek
………………………………………………
Rok akademicki
20…./20……
Imię i nazwisko Przedmiot
hospitowanego

Zakład
……………………………………………..
Semestr
zimowy
letni

Rodzaj
zajęć*

Data

*Rodzaj zajęć – według odpowiedniego planu studiów

Godzina Imię i nazwisko
hospitującego

Załącznik nr 2

Wzór konspektu hospitowanych zajęć
Data hospitacji ……………...................
Prowadzący zajęcia (tytuł/stopień, imię, nazwisko ) ……………………………………………………
Stanowisko …………………………………………..
Nazwa modułu (przedmiotu) …………………………………………………………………………
Specjalność …………………………………………………………………………………………
Rok studiów, poziom (I, II stopień), semestr…………………………………………………………
Tryb studiów………………………………………………………………
Język wykładowy ………………………………………………………………………………
Cele zajęć zgodne z zapisem w sylabusie modułu w kontekście realizowanych zajęć:
1………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………………………………
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędne do
pełnego uczestnictwa w zajęciach:
1…………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia w kontekście realizowanych zajęć:
1…………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………
Treści zawarte w sylabusie modułu w kontekście realizowanych zajęć:
1…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Metody oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów kształcenia opisane w sylabusie modułu w
kontekście realizowanych zajęć:
1………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………………………………
Zastosowane metody dydaktyczne:
1…………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………

Data i podpis osoby hospitowanej …………………………………………………………………….

1

Załącznik nr 3

Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym
Data hospitacji ……………...................
Nazwa hospitowanych zajęć …………………………………
Tryb studiów …………………………………………………
Hospitujący zajęcia (tytuł/stopień, imię,
nazwisko)
Stanowisko
Hospitowany (tytuł/stopień, imię, nazwisko)
Forma hospitowanych zajęć (według planu
studiów)

Opinia o hospitowanych zajęciach:
Opiniowany aspekt zajęć
1

2

Przygotowanie merytoryczne
prowadzącego
Zgodność realizowanych zajęć z
celami zapisanymi w konspekcie

Opinia*
w pełni

częściowo

wcale

w pełni

częściowo

wcale

w pełni

częściowo

wcale

w pełni

częściowo

wcale

w pełni

częściowo

wcale

(załącznik nr 2)
3

Realizacja treści zawartych w
konspekcie
(załącznik nr 2)

4

Wykorzystanie metod kształcenia
opisanych w konspekcie
(załącznik nr 2)

5

Ocena stopnia osiągnięcia
założonych efektów kształcenia

2

opisanych w konspekcie
(załącznik nr 2)

6

Osiąganie przez studentów
efektów kształcenia w zakresie
wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji społecznych dla
przeprowadzanych zajęć, zgodnie
z założeniami zawartymi
konspekcie

w pełni

częściowo

wcale

wysoki

średni

brak
komunikatywności

(załącznik nr 2)
7

Stopień komunikatywności
prowadzącego zajęcia

*właściwe zaznaczyć

Uwagi i zalecenia dotyczące zajęć:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Podpis osoby hospitującej: …………………………………………………………………

Zgadzam się/nie zgadzam się** z opinią o zajęciach i z zaleceniami

Data i podpis osoby hospitowanej: ……………………………………………………………

**właściwe podkreślić

Załącznik nr 4

Zbiorczy arkusz hospitacji zrealizowanych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym
w roku akademickim 20…../ 20……

Osoba hospitująca
(imię i nazwisko,
tytuł/stopień)

Osoba hospitowana
(imię i nazwisko,
tytuł/stopień)

Data
hospitacji

Nazwa i forma
hospitowanych
zajęć (według
planu studiów)

Uwagi i zalecenia odnoszące się do poprawy
jakości kształcenia

Podpis osoby wykonującej arkusz zbiorczy………………………………………………………….na złożonym
w dziekanacie wydruku strony tytułowej pracy dyplomowej studenta.

Załącznik nr 5
Arkusz ewaluacji zajęć dla studentów
Nazwa zajęć: …………………………………………………………………………..
Data : ………………………….

Prowadzący zajęcia………………………………………….

1. Proszę ocenić swoje przygotowanie do dzisiejszych zajęć (proszę postawić znak „x” we właściwej
kolumnie).

Nie jestem
przygotowana/y

Jestem
przygotowana/y w
minimalnym
zakresie

Jestem
przygotowana/y w
stopniu
zadowalającym

Jestem dobrze
przygotowana/y

Jestem bardzo
dobrze
przygotowana/y

2. Dokonując oceny zajęć proszę zaznaczyć, co postrzega Pan/Pani jako najcenniejsze dla siebie.
Zajęcia:
a) dostarczyły mi wiedzy na temat: ………………………………………….………………........
b) umożliwiły mi zdobycie następujących umiejętności i kompetencji społecznych: ………….…
…………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………….….
c) inne Pana/Pani spostrzeżenia dotyczące zajęć: ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………..……
3. Co zdaniem Pani/Pana zasługuje na szczególne podkreślenie, co było mocną stroną zajęć?
………………………………………………………………………………………..........................
..............................................................................................................................................................
4. Co zdaniem Pani/Pana wymaga korekty, co było słabszą stroną zajęć?
………………………………………………………………………………………..........................
..............................................................................................................................................................
5. Czy według Pani/Pana hospitowane zajęcia odbiegały znacząco od wcześniejszych? (proszę
uzasadnić)
………………………………………………………………………………………..........................
..............................................................................................................................................................
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie arkusza ewaluacji!

