Uchwala nr 1023
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 22 grudnia 2010 r.

zmieniajqca Uchwalg nr 792 Senatu llniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia
w llniwersytecie w Biatymstoku
Uczeln ianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia
Jakojci Ksztalcen ia

$r

w

Uchware nr 7g2 Senatu Ilniwersltetu w Bialymstoku

"II

ocena zajp6' (ka:zde zdanie moze uzyskai jedn4
pozytywna, 2 - wy r6iniajEca)".

z dnia 25 marca 200g r. w sprawie
wprowadzenia w Uniwersytecie w Bialymstoku
Uczernianego Systemu zup",ini^iu
i Doskonalenia JakoSci Ksaalcenia, pkt. II Zalq, znika
nr I otrzymuje brzmienie:
1

-

z

trzech ocen:

0

$2
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem uchwalenia.

/

-

niezzdawaray4ca,

Zalqcznik nr 1. Wz6r protokolu z hospitacji zajgi.

Protok6f hospitacji zaiQ6 dydaktycznych
na Wydziale
I Dane ogolne
Data

Godzina

Stan osobowy grupy

/ obecnych

Nr sali

Katedra/ Zaklad
Przedmiot
(nozwo zgodno

z

ptogrcmen studi6w)

Forma zajg6 (wyktod,
seminorium,

lo

borototiu m

!t p.

twiczenio,

)

Temat zajg6
(zgodnie

z

prcgromem zojet)

Prowadzqcy zaigcia (tytul i stopiei
noukowy, imie i nozwisko, stonowisko)

i

Hospitujqcy zaiecia (tytul stopieh
noukowy, imie i nozwisko, stonowisko)

Il Ocena zajgi

ltazde zdanie moz€ uzyskadjedn4z r.rzech ocen: 0- niezadowalajqca, l-pozytywn4 2

Prrygotowanie zajgc

l.
2.
3.
4.

Zgodno56 przekazywanych tre5ci z programem przedmiotu.
ZgodnoS(, przekazywanych tredci z sylwetkE absolwenta danego kierunku.

Dob6r prezentowanych treSci do tematu.
Wykorzystanie pomocy dydaktycznych / naukowych.

Realizacja zajgt,

L
2.
3.

Klarownodi i poprawno6i merytoryczna przekazywanych treSci.

,1.

Wykorzystanie wiedzy student6w przekazanej w poprzednim okresie nauki.

5.

PunktualnoSi rozpoczgcia

Sprecyzowanie celu zajg6 / podsumowanie zajg6.

Spos6b

i umiejgtnod6 przekazywania wiedzy.

i

zakohczenia zajgi.

Kontakt prowadz4cego ze studentami

.
2.
3.
4.
5.
|

Aktywizowanie / zainteresowanie student6w.
Mo2liwoSci stawiania pytai przez student6w.
Komunikatywno56 prowadzqcego.
Poprawno6i jgzykowa prowadz4cego.
Dostosowanie tempa zajE6 do mozliwosci student6w.

-

wyr6zniaj4ca)

III. INNE UWAGI OSOBY HOSPITUJACE'
t.

2. ...........................
J.

IV. ZALECENIA OSOBY HOSPITUJACEJ

t,

2. ...,..............,....,...
3.

Podpis hospitowanogo

Podpis hospitujqpego

Ztpoz;m,lem

Data

siE

z protokolem

Podpts Kierowni*a

