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Procedura hospitacji na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK  

- załącznik do Uchwały Nr 10/11/2020-21/24-WFiNS 

Realizując Zarządzenie Nr 204 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ustala się, co następuje: 

1. Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia we współpracy z Dyrektorami 

Instytutów do 31 października każdego roku akademickiego ustala listę 

nauczycieli akademickich, doktorantów i innych osób prowadzących zajęcia 

dydaktyczne, których zajęcia dydaktyczne będą hospitowane w danym roku 

akademickim (zgodnie z załącznikiem nr 1); 

2. Hospitacji podlegają wszyscy prowadzący zajęcia dydaktyczne, przy czym: 

a) Zajęcia prowadzone przez nauczyciela akademickiego powinny być 

hospitowane co najmniej raz w okresie pomiędzy okresowymi ocenami 

nauczyciela akademickiego; 

b) Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich w pierwszym roku 

ich zatrudnienia na Uniwersytecie oraz inne osoby powinny być 

hospitowane pierwszy raz nie później niż w pierwszym semestrze 

prowadzenia zajęć. 

3. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące 

zajęcia dydaktyczne są hospitowane przez kierowników katedr, dyrektorów 

instytutów, dziekana lub inne osoby wyznaczone przez dziekana. 

4. Dyrektorzy Instytutów odpowiadają za proces hospitacji zajęć dydaktycznych 

realizowanych na kierunkach studiów prowadzonych przez dany Instytut. 

5. Dyrektorzy Instytutów przygotowują do 15 lipca danego roku akademickiego 

sprawozdanie z hospitacji realizowanych w danym Instytucie w bieżącym roku, 

które przedstawiają dziekanowi, odpowiedzialnemu za politykę kadrową 

Wydziału, jak również Wydziałowemu Koordynatorowi ds. Jakości Kształcenia, 

który na tej podstawie przygotowuje zbiorcze sprawozdanie roczne. 
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Załącznik nr 1 

 

Lista osób i zajęć hospitowanych w roku akademickim …. 

na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK 

 

Lp.  
Stopień/ tytuł, imię 

nazwisko hospitowanego 
Jednostka organizacyjna 

Semestr 

zimowy/ letni 

Hospitowane zajęcia 

(kierunek, stopień, 

rok) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


