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Kierunek:

PROTOKÓŁ Z HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Rok akademicki 20…/20…
Data i miejsce hospitacji:
Nazwa Modułu:
Temat zajęć:
Prowadzący zajęcia (tytuł/stopień, nazwisko i imię):

Hospitujący: (tytuł/stopień, nazwisko i imię, funkcja)

Poziom kształcenia(a): I II III

Specjalność:

Tryb studiów : stacjonarne niestacjonarne

Rok studiów(a): I II III

Nr grupy:

Forma zajęć(a)(fz): w ćw lab sem lek kon

Frekwencja studentów na hospitowanych
zajęciach

Stan osobowy grupy

(a)

IV

Liczba studentów obecnych na zajęciach

L.p.
ZAKRES OCENY

I.
1.
2.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
IV.
1.
2.
V.
1.
2.
3.

VI.
1.
2.

Realizacja założonych efektów kształcenia
Czy został przedstawiony cel zajęć a wymagania wobec studentów precyzyjnie i zrozumiale
sformułowane?
Czy zadania /pytania/ćwiczenia dla studentów wynikały z założonych efektów kształcenia?
Przygotowanie merytoryczne
Czy przekazywane treści były zgodne z aktualnym stanem wiedzy?
Czy wystąpiła zgodność treści zajęć z programem określonym w sylabusie?
Dobór metod nauczania
Czy metody nauczania były adekwatne do realizacji założonych efektów kształcenia?
Czy były stosowane metody nauczania problemowego?
Czy były stosowane metody aktywizujące studentów?
Wykorzystanie środków dydaktycznych
Czy wykorzystano nowoczesne środki dydaktyczne?
Czy środki dydaktyczne były trafnie dobrane do założonych efektów kształcenia?
Organizacja zajęć
Czy były trafnie dobrane formy pracy dla studentów?
Czy tempo zajęć było właściwe?
Czy zajęcia rozpoczęły się i zakończyły punktualnie?
Czy prowadzący prawidłowo komunikował się ze studentami? (jasno odpowiadał na stawiane
pytania)
Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć studenta
Czy dokonano podsumowania zajęć?
Czy umożliwiono studentom zadawanie pytań?

Tak
Raczej Tak
Raczej Nie
Nie
Nie dotyczy

Inne / Uwagi:

VII. Szczególnie nowe, oryginalne, nowatorskie ujęcie treści, zastosowane środki i metody dydaktyczne
prowadzonych zajęć (co zdaniem hospitującego warto doskonalić i upowszechniać)

VIII. Ogólna ocena zajęć wraz z uzasadnieniem (wyróżniająca, pozytywna, zadowalająca, negatywna). Wskazanie
mocnych i słabych stron hospitowanych zajęć.

IX. Inne uwagi i spostrzeżenia hospitującego

……………………………..
Podpis osoby hospitującej

Zapoznałam/łem się z treścią protokołu z hospitacji:

………………………………..
Podpis osoby hospitowanej

Skróty i objaśnienia
(a)

Właściwe zaznaczyć

(fw)

Forma prowadzenia zajęć – w – wykład, ćw – ćwiczenia, lab – laboratorium, sem – seminarium , lek – lektorat, kon – konwersatorium
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