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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Celem Procedury oceny nauczycieli akademickich na podstawie hospitacji i ewaluacji, 
zwanej dalej Procedurą, jest ustalenie zasad systemu oceniania nauczycieli akademickich 
na podstawie przeprowadzanych hospitacji i ewaluacji zajęć dydaktycznych w związku  
z kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Procedura służy osobom odpowiedzialnym służbowo przed rektorem za jakość kształcenia 
do zbierania informacji na temat jakości pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich w 
trakcie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które w 
szczególności będą uwzględniane przy okresowej ocenie pracowników (semestralnej oraz 
przeprowadzanej co 4 lata). 

3. Analizy wyników przeprowadzanych hospitacji i ewaluacji są wykorzystywane do weryfikacji 
jakości kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość m. in. w 
zakresie: 

1) pokazania relacji społecznych pomiędzy studentami a nauczycielami akademickimi  

w zakresie kontaktu z nauczycielem; 

2) uzyskania informacji o stopniu realizacji podstaw programowych oraz zgodności 

wykładanych treści z treściami zawartymi w sporządzonej dokumentacji dydaktycznej 

(np. w sylabusach); 

3) wskazania mocnych i słabych stron działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich 

w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 

4) motywacji nauczycieli akademickich; 

5) wykorzystania informacji o stopniu zainteresowania przedmiotem prowadzonym przez 

konkretnego nauczyciela akademickiego przy układaniu programu studiów; 

6) uzyskania informacji dotyczących punktualności rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz 

nieprzeprowadzenia zajęć; 

7) przeprowadzania rankingu na najlepszego wykładowcę (nagrody rektora, odznaczenia 

i inne wyróżnienia); 

8) podniesienia osobistej dyscypliny wewnętrznej nauczycieli akademickich; 

9) podniesienia poziomu zaangażowania studentów w proces dydaktyczny. 

4. Procedura jest jednym z elementów wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia. 

5. Procedurze podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Wyższej Szkole 
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu na podstawie umowy o pracę oraz realizujący 
zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

6. W przypadku wystawienia osobie hospitowanej/ewaluowanej bardzo wysokiej oceny  
z przeprowadzonej hospitacji/ewaluacji Dziekan wydziału może wnioskować do Rektora  
o wyróżnienie danej osoby z tego tytułu. 

7. W przypadku wystawienia osobie hospitowanej/ewaluowanej negatywnej oceny  
z przeprowadzonej hospitacji/ewaluacji Dziekan wydziału przeprowadza rozmowę 
wyjaśniającą z osobą hospitowaną w celu poprawienia jakości prowadzonych zajęć  
i określenia przyczyn mogących wpłynąć negatywnie na ocenę danego nauczyciela. 
Jednocześnie pod koniec semestru lub w kolejnym semestrze, przeprowadza się powtórną 
hospitację/ewaluację zajęć danego nauczyciela w celu weryfikacji poprawy jakości 
prowadzonych zajęć. 



8. W przypadku wystawienia osobie hospitowanej/ewaluowanej powtórnej negatywnej oceny 
z przeprowadzonej hospitacji/ewaluacji Dziekan wydziału wnioskuje do rektora o zmianę 
warunków umowy bądź rozwiązanie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. 

Rozdział 2 

ZASADY PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
PROWADZONYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA 

ODLEGŁOŚĆ 

1. W związku z kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
Dziekani są zobowiązani do realizacji ustalonego na początku semestru planu hospitacji w 
zakresie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Plan 
hospitacji zawiera następujące informacje: 

1) nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy plan hospitacji; 

2) imię i nazwisko osoby hospitowanej; 

3) imię i nazwisko osoby hospitującej (w zakresie kształcenia z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość osobą hospitującą jest Dziekan, Prodziekan lub 
nauczyciel akademicki mający odpowiednie kompetencje merytoryczne w zakresie 
hospitowanego przedmiotu i tytuł/stopień naukowy/zawodowy nie niższy niż osoba 
hospitowana); 

4) datę, godzinę i forma kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość (platforma edukacyjna/MS Teams) dotycząca hospitowanych zajęć; 

5) kierunek, formę studiów, numer semestru oraz numer grupy dziekańskiej, w której 
zostanie przeprowadzona hospitacja; 

6) nazwę przedmiotu, formę i numer zajęć. 

2. Każdy Nauczyciel akademicki powinien być hospitowany przynajmniej raz na 4 lata  
ale nie częściej niż raz w roku akademickim. Osoba hospitowana podlega obowiązkowej 
ewaluacji w semestrze, w którym była hospitowana. 

3. Procedura hospitacji nauczyciela w zakresie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość dotyczy następujących rodzajów zajęć: wykładów, ćwiczeń i 
seminariów. 

4. Informacja o hospitacji zajęć dydaktycznych w związku z kształceniem z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość jest podawana do wiadomości zarówno osobie 
hospitowanej, jak i hospitującej. 

5. W ocenie hospitowanych zajęć zawarte są następujące kwestie:  

1) dostosowanie sposobu prowadzenia zajęć do ich formy; 

2) punktualność rozpoczynania i zakończenia zajęć; 

3) kontakt nauczyciela ze studentem podczas prowadzonych zajęć (np. zachęcanie 
studentów do aktywności, zadawanie im pytań, interakcja ze strony studentów, 
udzielanie odpowiedzi na pytania studentów itp.); 

4) zgodność tematyki zajęć z sylabusem; 

5) przygotowanie prowadzącego do zajęć (np. płynność prowadzonych zajęć, wiedza z 
zakresu prowadzonych zajęć, brak czytania ze slajdów czy przygotowanych wcześniej 
innych materiałów, brak problemów z uzasadnianiem swoich wypowiedzi, pewność 
mówienia itp.); 

6) poprawność doboru materiałów dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć (np. ich 
adekwatność do formy prowadzonych zajęć, możliwość osiągnięcia zakładanych 
efektów uczenia się poprzez zastosowane metody itp.); 



7) poprawność doboru metod dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć (np. sposób 
ich przygotowania i udostępniania, ich adekwatność do tematyki i formy zajęć oraz 
poziomu kształcenia, powoływanie się na źródła itp.); 

8) wykorzystywanie możliwości platformy edukacyjnej/MS Teams w celu prowadzenia 
zajęć (np. wykorzystywanie tablicy i innych możliwości technologicznych motywujących 
studentów do aktywności, włączenie kamery, udostępnianie pulpitu, prezentacji, 
materiałów filmowych, dzielenie na wirtualne pokoje, przeprowadzanie ankiet, 
zapewnienie stabilności obrazu, zwracanie uwagi studentom zalogowanym jako 
„goście”, korzystanie z czatu itp.);  

9) zalecenia pohospitacyjne. 

6. Osoba hospitująca jest zobowiązana omówić treść arkusza hospitacji z osobą 
hospitowaną. W przypadku, gdy hospitowany nie zgadza się z oceną osoby hospitującej 
zajęcia, ma on prawo odwołać się do Dziekana wydziału (w przypadku, gdy osobą 
hospitującą był dziekan, osoba hospitowana ma prawo odwołać się do rektora) w ciągu 
14 dni od daty przeprowadzonej rozmowy. Potwierdzenie przyjęcia hospitacji przez 
nauczyciela w przypadku pracy zdalnej i braku możliwości sprzętowych może nastąpić za 
pomocą odpowiedzi zwrotnej wiadomości mailowej: Potwierdzam zapoznanie się  
z arkuszem hospitacji, który bez uwag akceptuję. // Potwierdzam zapoznanie się  
z arkuszem hospitacji, którego nie akceptuję: treść wyjaśnienia nauczyciela.   

7. Ogólna ocena zajęć powinna zawierać zalecenia dla osoby hospitowanej, które będą 
służyły w przyszłości poprawie jakości kształcenia. 

8. Osoba hospitowana może wyrazić swoje uwagi do oceny zajęć przez nią prowadzonych, 
które zostaną zapisane w arkuszu hospitacji. 

9. Arkusze hospitacyjne są niejawne. Poza Rektorem dostęp do nich mają: bezpośredni 
przełożony hospitowanego, Dziekan wydziału, prorektor właściwy ds. jakości kształcenia 
oraz pracownik prowadzący teczki personalne pracowników. 

10. Po zakończeniu semestru Dziekan wydziału na podstawie arkuszy hospitacyjnych 
sporządza sprawozdanie z hospitacji (wraz z wnioskami i ewentualną propozycją działań 
naprawczych), które przesyła prorektorowi właściwemu ds. jakości kształcenia. Arkusze 
hospitacyjne wraz ze sprawozdaniami z hospitacji Dziekan wydziału archiwizuje. 

Rozdział 3 

ZASADY PRZEPROWADZANIA ANKIET EWALUACYJNYCH ZAJĘĆ PROWADZONYCH 
Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

1. Ewaluacji zajęć dydaktycznych podlegają w danym roku akademickim wszyscy 
nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia zgodnie z zaleceniami 
Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej wizytującego kierunek 
bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Studiów Społecznych w Gliwicach (uchwała nr 
333/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 7 maja 2015 r.), co oznacza, 
że student może ocenić zajęcia każdego nauczyciela akademickiego/każdej innej osoby 
prowadzącej zajęcia. 

2. Ankiety ewaluacyjne dotyczące kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość są przeprowadzane za pomocą systemu USOSweb, platformy edukacyjnej 
bądź innego narzędzia wykorzystującego komunikację elektroniczną.  

3. Każdy nauczyciel akademicki powinien być ewaluowany przynajmniej raz na 4 lata, ale 
nie częściej niż raz w roku akademickim. 

4. Procedura przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych dotyczy następujących rodzajów zajęć: 
wykładów, ćwiczeń i seminariów. 



5. W związku z kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
ewaluację przeprowadza się po zakończonych zajęciach z przedmiotu w danym 
semestrze.  

6. Po zakończeniu semestru Dziekan wydziału na podstawie ankiet ewaluacji sporządza 
sprawozdanie z ewaluacji (wyniki ewaluacji wraz z wnioskami i ewentualną propozycją 
działań naprawczych). 

7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 6, dziekan przesyła prorektorowi właściwemu ds. 
jakości kształcenia. Ankiety ewaluacji oraz sprawozdania z ewaluacji Dziekan Wydziału 
archiwizuje. 

8. Zbiorcze zestawienie wyników badania ankietowego otrzymuje pracownik poddany 
ocenie, a studenci badanej grupy zostają z nim zapoznani poprzez udostępnienie 
zestawienia wyników przez dany Wydział. 
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