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1. Cel procedury 

Procedura ma na celu sprawdzanie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych poprzez przeprowadzenie 

hospitacji zajęć oraz zebranie opinii studentów i wykładowców. 

2. Zakres stosowania dokumentu 

Procedura dotyczy wszystkich zajęć dydaktycznych realizowanych na Uczelni. 

3. Dokumenty związane 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia – opis systemu 

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym 

Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia 

Arkusz hospitacji zajęć 

Zasady przeprowadzania badań ankietowych nt. opinii studentów o zajęciach 

Ankieta badania opinii studentów 

Arkusz sprawozdania z modułu 

4. Pojęcia/definicje/skróty 

CDV lub Uczelnia – Collegium Da Vinci, 

COD – Centrum Organizacji Dydaktyki CDV 

WKZJK – Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

PRZJK – Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

IT – Dział Informatyki CDV 

KM – Koordynator modułu 

5. Postępowanie  

5.1. Informacje ogólne 

Hospitacje zajęć przeprowadzane są w każdym semestrze roku akademickiego. 

Badanie opinii studentów nt. zajęć dydaktycznych przeprowadzane jest po każdym semestrze trwania zajęć, 
rozpoczyna się na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć i trwa 4 tygodnie lub do końca sesji egzaminacyjnej. 

Sprawozdania z modułów składane są po każdym semestrze, w którym dany moduł był realizowany. 

Wyniki przeprowadzanych hospitacji, badań opinii studentów oraz sprawozdań z modułów mają posłużyć 
do prac nad zmianami w programach studiów oraz przygotowaniem obsady zajęć dydaktycznych w kolejnych 
semestrach studiów. Mają również na celu doskonalenie kadry dydaktycznej oraz oferty kształcenia. 

Wnioski z przeprowadzonych działań objętych niniejszą procedurą oraz przygotowane plany naprawczego i 
propozycje szkoleń  
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5.2. Hospitacje zajęć dydaktycznych  

5.2.1.  Ustalenie składu Zespołu Audytorów Zewnętrznych WKZJK 

5.2.2.  

Wyznaczenie modułów oraz wykładowców objętych hospitacją w danym 

semestrze. 

W każdym semestrze należy wyznaczyć moduły oraz wykładowców prowadzących 

zajęcia, u których zostanie przeprowadzona hospitacja zajęć. 

WKZJK 

5.2.3.  Ustalenie harmonogramu przeprowadzenia hospitacji zajęć. PRZJK 

5.2.4.  
Przeprowadzenie hospitacji zajęć w semestrze zgodnie z zasadami 

przeprowadzania hospitacji zajęć. 
Audytorzy 

5.2.5.  Przekazanie wypełnionych arkuszy hospitacji zajęć do PRZJK Audytorzy 

5.2.6.  
W przypadku gdy prowadzący zajęcia nie zgadza się z oceną hospitującego przeprowadzana jest 

komisyjna hospitacja zajęć, w tym przypadku następuje: 

5.2.7.  

Ustalenie składu komisji, która przeprowadzi ponowną hospitację zajęć, w skład 

której wchodzą: 

 audytor przeprowadzający pierwszą hospitację,  

 nowy audytor zewnętrzny, 

 Dziekan Wydziału. 

WKZJK 

5.2.8.  Ustalenie terminu komisyjnej hospitacji zajęć PRZJK 

5.2.9.  
Przeprowadzenie hospitacji zajęć w semestrze zgodnie z zasadami 

przeprowadzania hospitacji zajęć. 
Komisja 

5.2.10.  Przekazanie arkuszy hospitacji zajęć do PRZJK Komisja 

5.2.11.  
Opracowanie wyników hospitacji zajęć dydaktycznych i przekazanie całości 

dokumentacji do WKZJK 
PRZJK 

5.2.12.  analiza zbiorczych wyników hospitacji zajęć dydaktycznych WKZJK 

5.2.13.  
Przygotowanie planu naprawczego i doskonalącego dla wykładowców, 

rekomendacja oferty szkoleń i warsztatów dla wykładowców; 
WKZJK 

5.2.14.  
Przekazanie Kierownikom Katedr wniosków z przeprowadzonych hospitacji zajęć 

oraz przygotowanego planu naprawczego i przygotowanej oferty szkoleń. 
WKZJK 

5.2.15.  

Wypracowanie koncepcji wprowadzenia modyfikacji efektów kształcenia oraz 

programów kształcenia prowadzonych kierunków studiów uwzględniających 

wnioski z przeprowadzonych hospitacji 

KZD 

5.2.16.  
Przygotowanie i organizacja szkoleń mających na celu doskonalenie kadry 

dydaktycznej, uwzględniających wnioski z przeprowadzonych hospitacji 
 

5.3. Badanie opinii studentów nt. zajęć dydaktycznych 

5.3.1.  
Zaplanowanie terminów przeprowadzenia badania opinii studentów nt. zajęć 

dydaktycznych 
COD 

5.3.2.  Przygotowanie ankiety zgodnie z zasadami przeprowadzania ankiety ewaluacyjnej PRZJK 

5.3.3.  Przygotowanie elektronicznego arkusza ankiety Kierownik IT 

5.3.4.  Przekazanie studentom informacji o terminach przeprowadzania ankiety COD 

5.3.5.  
Przygotowanie konkursu dla studentów, którzy wezmą udział w ocenie zajęć 

dydaktycznych 
PRZJK 
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5.3.6.  Uruchomienie elektronicznego arkusza ankiety Kierownik IT 

5.3.7.  
Przygotowanie raportów wyników przeprowadzonej ankiety i przekazanie ich do 

PRZJK oraz WKZJK 
Kierownik IT 

5.3.8.  Analiza wyników przeprowadzonej ankiety WKZJK 

5.3.9.  
Udzielenie informacji zwrotnej dla studentów nt. wyników przeprowadzonej 

ankiety 
PRZJK 

5.3.10.  
Przygotowanie planu naprawczego i doskonalącego dla wykładowców, 

rekomendacja oferty szkoleń i warsztatów dla wykładowców; 
WKZJK 

5.3.11.  

Przekazanie Kierownikom Katedr wniosków z przeprowadzonych badań opinii 

studentów nt. zajęć oraz przygotowanego planu naprawczego i przygotowanej 

oferty szkoleń. 

WKZJK 

5.3.12.  

Wypracowanie koncepcji wprowadzenia modyfikacji efektów kształcenia oraz 

programów kształcenia prowadzonych kierunków studiów uwzględniających 

wnioski z przeprowadzonych badań opinii studentów 

KZD 

5.3.13.  

Przygotowanie i organizacja szkoleń mających na celu doskonalenie kadry 

dydaktycznej, uwzględniających wnioski z przeprowadzonych badań opinii 

studentów 

 

5.4. Sprawozdania z modułów 

5.4.1.  Udostępnienie Sylabusa modułu studentom, najpóźniej w pierwszym dniu zajęć KM 

5.4.2.  

Weryfikację osiągania założonych efektów kształcenia przez studentów podczas 

zajęć dydaktycznych przeprowadzają prowadzący zajęcia. Metody weryfikacji 

powinny być zgodne z zapisanymi w Sylabusie modułu. 

prowadzący zajęcia 

5.4.3.  Przeprowadzenie rozmowy podsumowującej ze studentami realizującymi moduł KM 

5.4.4.  
Przeprowadzenie rozmowy podsumowującej z prowadzącymi zajęcia w ramach 

modułu 
KM 

5.4.5.  
Analiza wyników ocen uzyskanych przez studentów oraz rozmów 

podsumowujących 
KM 

5.4.6.  
Przygotowanie sprawozdania z modułu zgodnie z obowiązującym arkuszem 

sprawozdania. 
KM 

5.4.7.  
Złożenie wraz z protokołem zaliczeniowym/egzaminacyjnym sprawozdania z 

modułu w COD  
KM 

5.4.8.  
Zebranie sprawozdań z modułów i opracowanie zbiorcze wyników realizacji 

efektów kształcenia przez studentów oraz zebranych wniosków. 
PRZJK 

5.4.9.  Przekazanie wyników zbiorczych do WKZJK PRZJK 

5.4.10.  
Analiza wyników oraz wypracowanie rekomendacji zmian w programach studiów 

lub w programach modułów. 
WKZJK 
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5.5. Spotkania ze studentami 

5.5.1.  
Spotkanie ze studentami po zakończeniu każdego semestru studiów – rozmowa 

ewaluacyjna 
Dziekan Wydziału 

5.5.2.  Sporządzenie notatki ze spotkania Dziekan Wydziału 

5.5.3.  Przekazanie wniosków i uwag zgłoszonych przez studentów do WKZJK Dziekan Wydziału 

5.6. Spotkania z wykładowcami 

5.6.1.  
Spotkanie z wykładowcami po zakończeniu każdego semestru studiów – rozmowa 

ewaluacyjna 
Dziekan Wydziału 

5.6.2.  Sporządzenie notatki ze spotkania Dziekan Wydziału 

5.6.3.  Przekazanie wniosków i uwag zgłoszonych przez wykładowców do WKZJK Dziekan Wydziału 

6. Załączniki do procedury 

Lp. Nr Nazwa 

6.1.  PR-WSZJK-02/Z-1 Zasady przeprowadzania hospitacji zajęć 

6.2.  PR-WSZJK-02/Z-2 Wzór arkusza hospitacji zajęć 

6.3.  PR-WSZJK-02/Z-3 Zasady przeprowadzania ankiety ewaluacyjnej 

6.4.  PR-WSZJK-02/Z-4 Kwestionariusz ankiety oceny wykładowców przez studentów 

6.5.  PR-WSZJK-02/Z-5 Wytyczne dotyczące przeprowadzenia rozmowy ewaluacyjnej ze studentami 

6.6.  PR-WSZJK-02/Z-6 Wytyczne dotyczące przeprowadzenia rozmowy ewaluacyjnej z wykładowcami 

6.7.  PR-WSZJK-02/Z-7 Wzór Sprawozdania Koordynatora Modułu Kształcenia 

 


