
 
 

 

 

Poz. … 

 
UCHWAŁA NR 54 

RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW AFRICAN STUDIES, 
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL STUDIES 

– INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA – 
AFRYKANISTYKA, ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – 
EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKA – 
JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA 
I TYBETOLOGIA, ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA,ORIENTALISTYKA – 

TURKOLOGIA, RELIGIONS OF ASIA AND AFRICA: BUDDHISM, ISLAM AND 
OTHERS 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania hospitacji na kierunku  
komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka 

Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 
2019 r. poz. 190) rada dydaktyczna postanawia, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Hospitacje są formą pomocy i wsparcia udzielanego pracownikom i 
doktorantom oraz narzędziem oceny pracy dydaktycznej i narzędziem weryfikacji 
programów studiów i efektów uczenia się.   

2.  Zaleca się przeprowadzanie hospitacji co najmniej jednych zajęć w roku 
akademickim na kierunku komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka, a w 
szczególności zajęć, które uzyskały negatywne oceny w ankiecie studenckiej, zajęć 
nowo zatrudnionych pracowników, lektorów zagranicznych oraz doktorantów. 

 

§ 2 
 

1. Harmonogram hospitacji jest ustalany przez kierowników jednostek 
wewnętrznych WO i podawany do wiadomości Komisji ds. Dydaktyki i Zapewniania 
Jakości Kształcenia WO i władz dziekańskich. 

2. Zaleca się ustalenie terminów przeprowadzania hospitacji w taki sposób, 
aby ich wyniki mogły być brane pod uwagę przy ocenie okresowej danego 
pracownika.  

 

§ 3 
 

W ramach hospitacji zajęć przeprowadzany jest również przegląd sylabusa 
danych zajęć. 

 

§ 4 
 

  
DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

RADY DYDAKTYCZNE DLA KIERUNKÓW STUDIÓW 

 



1.  Kierownik jednostki wewnętrznej WO wyznacza osobę/osoby 
przeprowadzającą/e hospitację posiadającą/e co najmniej stopień naukowy doktora. 

2.  Osoba prowadząca zajęcia, które będą hospitowane, jest o tym 
informowana co najmniej tydzień wcześniej. 

3.  Osoba przeprowadzająca hospitację wypełnia formularz „Sprawozdanie z 
hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Orientalistycznym”, który przedstawia 
kierownikowi jednostki wewnętrznej WO i osobie, której zajęcia były hospitowane, nie 
później niż siedem dni po hospitacji. Osoba hospitowana składa podpis na 
sprawozdaniu. 

4.  Sprawozdanie z hospitacji jest przekazywane kierownikowi jednostki 
dydaktycznej w ciągu 14 dni po hospitacji. 

 

§ 5 
 

Sprawozdania z hospitacji są brane pod uwagę przy ocenie okresowej 
pracowników. 

 

§ 6 
 

Kierownik jednostki dydaktycznej WO analizuje sprawozdania z hospitacji 
zajęć dydaktycznych, a w razie wykrycia nieprawidłowości podejmuje odpowiednie 
działania zaradcze. 

 

§ 7 
 

Formularz „Sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale 
Orientalistycznym” stanowi Załącznik nr 1. 

 

§ 8 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej:  
M. Widy-Behiesse 

  



Złącznik do Uchwały nr 54 Rady Dydaktycznej  

dla kierunków studiów: African Studies, komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka, 

 Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies, orientalistyka – afrykanistyka, 

orientalistyka – arabistyka, orientalistyka– egiptologia, orientalistyka – hebraistyka, 

orientalistyka – indologia, orientalistyka – iranistyka, orientalistyka – japonistyka, orientalistyka 

– koreanistyka, orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego, orientalistyka – mongolistyka i 

tybetologia, orientalistyka – sinologia, orientalistyka – turkologia,  

Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others  

w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania hospitacji na kierunku 

 komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka 

 

Sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Orientalistycznym 

 

Niniejsze sprawozdanie dotyczy następujących zajęć dydaktycznych: 

 

.......................................................................................................................................................... 
(nazwa zajęć zgodna z programem studiów, rok i stopień studiów, forma studiów – stacjonarne/niestacjonarne) 

 

Rodzaj zajęć: 
.......................................................................................................................................................... 

(wykład, ćwiczenia, konwersatorium, seminarium) 

 

Zajęcia prowadzone były przez:  
.......................................................................................................................................................... 

(tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko) 

 

Obserwację przeprowadził(a):  

.......................................................................................................................................................... 

(tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko) 

 

na podstawie zajęć przeprowadzonych w semestrze: ...................... roku akad.: .......................... 

 

Wyniki: 

 

1. Przygotowanie prowadzącego: 



.......................................................................................................................................................... 
 

2. Sposób przeprowadzenia zajęć: 

.......................................................................................................................................................... 
 

3. Metody dydaktyczne: 

.......................................................................................................................................................... 
 

4. Zgodność z zakładanymi efektami kształcenia: 

.......................................................................................................................................................... 
 

5. Poprawność wypełnienia sylabusa: 

.......................................................................................................................................................... 
 

6. Stosunek do studentów: 

.......................................................................................................................................................... 
 

7. Uwagi końcowe/wnioski: 

.......................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

...........................................     ........................................... 

data i podpis osoby ocenianej     podpis osoby oceniającej 

 

Warszawa, dnia ................................. 


