
Zarządzenie nr 2 /2012 

Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 

z dnia 18 grudnia 2012 roku 

 

w sprawie: procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia 

 

1. Przeprowadzane na zakończenie każdego semestru ankiety studenckie oceniające zajęcia 

dydaktyczne powinny być dla każdego nauczyciela akademickiego materiałem do 

doskonalenia prowadzonych zajęć. 

 

2. Powołani w każdej jednostce dydaktycznej Wydziału pełnomocnicy Dziekana ds. ewaluacji 

efektów kształcenia przygotowują ranking pracowników dla każdej jednostki w skali od 

ocenionych znacznie powyżej normy do znacznie poniżej normy oraz zestawienia o liczbie i 

odsetku oceniających wraz z komentarzami sformułowanymi przez studentów.  

 

3. Na podstawie rocznej informacji od pełnomocników, Dziekan kieruje zawiadomienia o 

wynikach ocen uzyskanych przez najlepszych i najniżej ocenionych dydaktyków do 

kierowników jednostek sygnalizując potrzebę ich weryfikacji. 

 

4. Dziekan zaleca przeprowadzanie w kolejnym semestrze hospitacji zajęć każdego z 

pracowników ocenionych poniżej normy i znacznie poniżej normy. Hospitacji dokonuje 

wicedyrektor ds. dydaktycznych lub zleca hospitację wyznaczonemu kierownikowi 

katedry/zakładu/grupy badawczej lub koordynatorowi zajęć. Wyniki hospitacji powinny 

zostać podsumowane w Karcie hospitacji (załącznik) wypełnionej w trakcie wizytacji i 

przedstawionej osobie ocenianej oraz omówione z bezpośrednim jego przełożonym wraz z 

zaleceniami pohospitacyjnymi.  

 

5. Wobec pracowników, którzy w ocenie ankietowej otrzymali dwukrotnie ocenę poniżej 

średniej, Dziekan proponuje udział w kursie doskonalącym umiejętności dydaktyczne lub 

zaleca częstsze hospitacje bezpośrednich przełożonych i prodziekana ds. dydaktycznych. 

 

6. W każdej jednostce Wydziału, wicedyrektor ds. dydaktycznych, kierownik katedry/zakładu 

lub grupy badawczej lub osoby przez nich upoważnione powinni przeprowadzać hospitacje 

zajęć prowadzonych przez młodych pracowników dydaktycznych w ciągu trzech pierwszych 

lat ich zatrudnienia. 

 

7. Opiekunowie i promotorzy uczestników studiów III stopnia, którym powierzono 

prowadzenie zajęć dydaktycznych powinni co najmniej raz w semestrze hospitować ich 

zajęcia.  

 

8. Hospitacje o których mowa w pkt. 6 i 7 powinny zostać udokumentowane przy pomocy 

Wydziałowej karty hospitacji i każdorazowo omówione z hospitowanym.  

 

9. Wypełnione Karty hospitacji są przechowywane przez kierowników katedr/zakładów/ grup 

badawczych. Wicedyrektorzy jednostek Wydziału przekazują kopie Kart hospitacyjnych do 

dokumentacji stanowiącej podstawę oceny okresowej pracownika, każdorazowo również na 

wezwanie Dziekana Wydziału lub Dyrektora Instytutu. 

 



10. Komisja przeprowadzająca okresową ocenę pracownika bierze pod uwagę dokumentację 

hospitacji, konfrontując przedstawione w niej opinie i zalecenia z wynikami ankiet 

studenckich. 

 

11. Nazwiska 3 najlepiej ocenionych nauczycieli akademickich w każdej jednostce podawane 

są do wiadomości na stronie internetowej Wydziału oraz w biuletynie Uczelnianego Systemu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia. Kandydatury tych osób przedstawiane są Rektorowi UJ do 

nagrody za wysoką jakość dydaktyki. 

 

 

                          Dziekan 

       Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ 

 

 

             Dr hab. Małgorzata Kruczek 
 

 

 


