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Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 
nr 6/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych i 

konsultacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
 

§. 1. Hospitacje zajęć dydaktycznych i konsultacji prowadzą: 

a) Dziekan i prodziekani (a także inne upoważnione przez nich osoby) – w odniesieniu 

do wszystkich nauczycieli akademickich, 

b) kierownicy katedr, zakładów lub pracowni (a także inne upoważnione przez nich 

osoby) – w odniesieniu do nauczycieli akademickich zatrudnionych w kierowanej 

przez nich jednostce.  

 

§. 2. W ramach hospitacji sprawdza się terminowość przeprowadzania zajęć dydaktycznych 

(na podstawie zatwierdzonego przez Dziekana planu zajęć) i konsultacji (na podstawie 

harmonogramu dyżurów złożonego u Kierownika Dziekanatu). Osoby wymienione w § 1 lit. 

b) sprawdzają ponadto poziom merytoryczny zajęć. 

 

§. 3. 1. Przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych i konsultacji może odbyć się w 

każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Osoby wymienione w § 1 lit. b) są zobowiązane do przeprowadzenia hospitacji zajęć 

dydaktycznych: 

a) co najmniej raz w ciągu dwóch kolejnych semestrów następujących bezpośrednio po 

zatrudnieniu po raz pierwszy na Wydziale danej osoby (dotyczy to wyłącznie osób 

rozpoczynających pracę w charakterze asystenta bądź adiunkta); 

b) co najmniej raz na trzy lata osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta; 

 

§. 4. Z przeprowadzonej hospitacji sporządza się protokół według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Protokół należy przechowywać w sekretariacie 

danej jednostki. Na żądanie osoby hospitowanej należy umożliwić jej zapoznanie się z 

protokołem. Kopię protokołu należy niezwłocznie dostarczyć Kierownikowi jednostki 

organizacyjnej i Dziekanowi.  

 

§. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2006 r. 
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Wzór protokołu 
 
 
................................................................  Gdańsk, dnia ..................... 200.... r.  
(dane osoby prowadzącej hospitacje) 
 
 

Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych (konsultacji) 
 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. 

 
 
Miejsce, data i godzina hospitacji ...........................................    ............................................. 

Stopień lub tytuł, imię i nazwisko osoby hospitowanej ............................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Prowadzony przedmiot ................................................................................................................ 

Rok, kierunek i tryb studiów ........................................................................................................ 

Numer grupy ćwiczeniowej lub rodzaj zajęć       ......................................................................... 

 
W wyniku sprawdzenia 
 

1) stwierdzam, że wymienione wyżej zajęcia: odbyły się/nie odbyły się* (w razie 
nieodbycia zajęć proszę wskazać powód, jeśli jest to możliwe: 
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................) 

2) nie wnoszę/wnoszę zastrzeżeń/nia* co do terminowości odbywanych zajęć (w razie 
zastrzeżeń proszę je podać: .............................................................................................. 
.........................................................................................................................................) 

3) nie wnoszę/wnoszę zastrzeżeń/nia* co do poziomu merytorycznego zajęć (w razie 
zastrzeżeń proszę je wskazać: ......................................................................................... 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................).  

 
 
................................................................................ 

(podpis osoby prowadzącej hospitacje) 
 

* niewłaściwe skreślić 


