
 
 

UCHWAŁA NR 24  
RADY DYDAKTYCZNEJ 

z dnia 10 stycznia 2023 r. 

w sprawie zasad przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na kierunku 
Etnologia i antropologia kulturowa 

Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190) rada dydaktyczna postanawia, co następuje: 

§ 1 

 Rada dydaktyczna proponuje zasady przeprowadzania hospitacji zajęć 
dydaktycznych na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa, zgodne z załącznikiem 
do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca rady dydaktycznej 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Dydaktycznej nr 24 z dnia 10 stycznia 2023 

Zasady przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na kierunku Etnologia 
i antropologia kulturowa 

 

1. Hospitacje zajęć dydaktycznych pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii 

Kulturowej przeprowadzają kierownicy zakładów lub osoby przez nich 

wskazane. 

2. Kierownik zakładu (lub wskazana przez niego osoba) powinien minimum raz w 

roku hospitować przynajmniej jedne zajęcia każdego pracownika zakładu.  

3. Każdy pracownik, w dowolnym czasie może poprosić kierownika zakładu o 

hospitacje swoich zajęć. 

4. Zajęcia prowadzone przez doktorantów hospitują ich opiekunowie/promotorzy. 

5. Zajęcia prowadzone przez doktorantów powinny być hospitowane minimum raz 

w semestrze. 

6. Zajęcia kierownika zakładu hospituje kierownik innego zakładu lub osoba przez 

niego wskazana.   

7. Protokół z hospitacji powinien być sporządzony na formularzu (Załacznik 2 do 

URD 24). 

8. Zajęcia prowadzone przez profesora tytularnego hospituje profesor tytularny z 

innego zakładu (lub osoba wskazana przez niego).  

 

 



 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady dydaktycznej nr 24 z dnia 20 grudnia 2022 

ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

Data: ........................................ 

Imię i nazwisko osoby hospitującej…………………………………. 

Imię i nazwisko osoby hospitowanej………………………………... 

Nazwa zajęć…………………............................................................... 

 

Poziom studiów: licencjackie/ magisterskie  

Rok studiów: I, II, III   

Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium, inne  

Uczęszczający studenci: IEiAK, spoza IEiAK 

 

Sugestie, które należy wziąć pod uwagę oceniając zajęcia: 

1. Zgodność z sylabusem zamieszczonym w systemie USOS 

2. Przebieg zajęć [ocena zajęć powinna skupiać się na kwestiach dydaktycznych]  

3. Przygotowanie do zajęć zarówno prowadzącego jak i studentów 

4. Postawa osoby prowadzącej zajęcia wobec studentów 

5. Postawa studentów w trakcie zajęć 

6. Punktualność prowadzącego i studentów. 

 


