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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.0131.118.2015 

 

ZARZĄDZENIE NR 79 
z dnia 13 listopada 2015 r. 

 

w sprawie przeprowadzania hospitacji zajęć nauczycieli akademickich  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie § 56 ust. 2 pkt 3 statutu SGH zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się hospitacje zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

§ 2 

Hospitacja zajęć ma na celu usprawnienie procesu dydaktycznego w SGH. 

§ 3 

Przeprowadzenie hospitacji zajęć prowadzonych przez pracownika katedry lub 

instytutu zarządza dziekan kolegium. 

§ 4 

W każdym semestrze studiów w każdej katedrze lub instytucie należy przeprowadzić 

hospitacje przynajmniej dwóch zajęć prowadzonych przez dwóch różnych nauczycieli 

akademickich tej katedry lub instytutu. 

§ 5 

W pierwszej kolejności powinny być zarządzane hospitacje przedmiotów 

podstawowych oraz przedmiotów, które w okresie czterech poprzedzających 

semestrów nie uzyskały pozytywnej oceny z hospitacji. 

§ 6 

Przebieg procesu hospitacji nadzoruje dziekan kolegium, w porozumieniu z właściwym 

dziekanem studiów. 
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§ 7 

Pracownik, którego zajęcia mają być hospitowane, musi o tym fakcie zostać 

poinformowany przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem przez 

bezpośredniego przełożonego. 

§ 8 

Hospitacji dokonuje osobiście kierownik katedry lub dyrektor instytutu w odniesieniu do 

zajęć prowadzonych przez podległych mu pracowników dydaktycznych. W przypadku 

braku możliwości przeprowadzenia hospitacji zajęć przez kierownika katedry lub 

dyrektora instytutu, dziekan kolegium wskazuje inną osobę odpowiedzialną za 

przeprowadzenie hospitacji. 

§ 9 

Hospitacji zajęć prowadzonych przez kierowników katedr lub dyrektorów instytutów 

dokonuje osobiście dziekan kolegium lub prodziekan kolegium.  

§ 10 

Hospitacji zajęć prowadzonych przez dziekana kolegium lub prodziekana kolegium 

dokonuje Rektor lub wskazany przez niego nauczyciel akademicki SGH. 

§ 11 

Hospitacja zajęć powinna być przeprowadzona w sposób niewpływający na przebieg 

normalnego toku zajęć.  

§ 12 

W trakcie przeprowadzania hospitacji zajęć wizytujący wypełnia ankietę dla 

hospitującego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 13 

W trakcie przeprowadzania hospitacji wizytujący rozdaje pięciu, losowo wybranym, 

studentom ankiety dotyczące hospitowanych zajęć. Wzór anonimowej ankiety 

studenckiej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.  
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§ 14 

W oparciu o wyniki ankiety hospitującego oraz ankiet studenckich hospitujący 

wystawia pozytywną lub negatywną ocenę wizytowanym zajęciom. 

§ 15 

Jeżeli w trakcie hospitacji zajęć zostanie wystawiona ocena negatywna, należy ją 

powtórzyć w terminie nie późniejszym niż trzy tygodnie od przeprowadzenia ostatniej 

hospitacji. 

§ 16 

Na podstawie wyników wszystkich przeprowadzonych hospitacji hospitujący wystawia 

ocenę negatywną lub pozytywną hospitowanych zajęć, po czym przedkłada ją wraz 

z ewentualnym komentarzem dziekanowi kolegium. 

§ 17 

Wyniki wszystkich przeprowadzonych w danym semestrze hospitacji w danym 

kolegium zestawia dziekan kolegium, po czym przekazuje to zestawienie Rektorowi, 

nie później niż do końca semestru, w którym były przeprowadzone.  

§ 18 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                REKTOR 

 

 

           prof. dr hab. Tomasz Szapiro 


