
Hospitacje zajęć dydaktycznych w roku akad. 2020/2021 

 

1) Zgodnie z wytycznymi Przewodniczącej Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze 

Prof. dr hab. Justyny Krauze-Pierz, hospitacje powinny zostać przeprowadzone w grudniu 2020 r. 

 

2) Hospitowaniu podlegają wybrani pracownicy z poszczególnych zakładów oraz obowiązkowo 

wszyscy doktoranci (jeśli prowadzą zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021) 

 

3) Rada programowa kierunku studiów w porozumieniu z Dyrekcją IFRiU określa pracowników, 

wyznaczonych do hospitowania zajęć. 

 

4) Nawiązując do ww. informacji, proponuję, aby wzorem lat ubiegłych, hospitacje były 

przeprowadzane przez: 

− kierowników poszczególnych Zakładów w IFRiU, tj.: 

• Prof. Katarzyna Kuligowska (Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej Języków Obcych) 

• Prof. Beata Waligórska-Olejniczak (Zakład Komparatystyki Literacko-Kulturowej), 

• Prof. Tetyana Kosmeda (Zakład Ukrainistyki), 

• Prof. Wawrzyniec Popiel-Machnicki (Zakład Literatury Rosyjskiej), 

• Prof. Andrzej Narloch (Zakład Języka Rosyjskiego) 

• Prof. Joanna Puppel-Wobalis (Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii) – dot. zajęć 

prowadzonych na kierunku „filologia wschodniosłowiańska” (I i II rok I i II stopnia) 

oraz kierunku „filologia” (III rok I stopnia). 

− promotorów doktorantów (dot. doktorantów II, III i IV roku studiów doktoranckich), 

− pełnomocnika Dziekana WN ds. studenckich w IFRiU (* w wyjątkowych przypadkach, 

jeśli np. kierownik zakładu / promotor doktoranta nie będzie mógł przeprowadzić 

hospitacji). 

 

5) Hospitacje powinny zostać przeprowadzone w grudniu 2020 r. (lub najpóźniej w pierwszej 

połowie stycznia 2021). 

 

6) Do hospitacji stosuje się wzór formularza hospitacji oraz arkusz autoewaluacji – wg wzoru tzw. 

„Informatora dobrych praktyk dydaktycznych na Wydziale Neofilologii” (ww. dokumenty są 

zamieszczone na stronie IFRiU: ifros.home.amu.edu.pl > "O Instytucie" > "Jakość kształcenia" > 

"Rada Programowa" > rubryka „Hospitacje zajęć dydaktycznych” 

 

7) Po przeprowadzeniu hospitacji raporty (w wersji elektronicznej) są przesyłane na adres 

lmalecki@amu.edu.pl w terminie najpóźniej do 14 stycznia 2021 r. 

 

8) Ogólny raport końcowy z hospitacji w IFRiU w roku akad. 2020/2021 jest przekazywany do 

Prodziekana ds. kształcenia WN Prof. Marty Woźnickiej do 20 stycznia 2021 r., a następnie do 

Przewodniczącej Rady ds. kształcenia SNJL Prof. Justyny Krazue-Pierz 

 

http://ifros.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/WN-Protokol-hospitacji.doc
http://ifros.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/WN-Arkusz-autoewaluacji.doc
http://ifros.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/Informator-dobrych-praktyk-dydaktycznych-XII-2015.doc
mailto:lmalecki@amu.edu.pl

