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Wstęp 
 

Zgodnie z polityką jakości kształcenia realizowaną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (UM) w 

roku akademickim 2013/2014 przeprowadzono badanie dotyczące jakości procesu kształcenia na 

naszej Uczelni. Badanie objęło studentów wszystkich kierunków i poziomów kształcenia, w tym 

również uczestników słuchaczy studiów podyplomowych. Ocena dydaktyki jest elementem 

całościowej ewaluacji jakości kształcenia a jej wyniki służą doskonaleniu procesu kształcenia. 

Upowszechnianie wyników badania ma również na celu kształtowanie kultury jakości na naszej Uczelni.  

Niniejszy raport zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów studiów  I i II stopnia oraz 

jednolitych magisterskich wszystkich kierunków studiów realizowanych na UM w roku akademickim 

2013/2014. Wyniki badań umożliwią kształtowanie oferty studiów z uwzględnieniem oczekiwań 

studentów oraz pozwolą w przyszłości udoskonalić proces dydaktyczny poprzez wyciąganie wniosków 

z doświadczeń zdobytych w roku akademickim 2013/2014.  

1. Problematyka badań 

1.1 Przedmiot i cel badania 

 

Przedmiotem badania była ocena jakości kształcenia w aspekcie oceny pracy dydaktycznej 

nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w roku akademickim 2013/2014. Ocena prowadzących 

zajęcia jest jednym z zasadniczych elementów Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia 

na UM w Lublinie. Zarówno przygotowanie merytoryczne nauczycieli jak i umiejętność dzielenia się 

wiedzą są niezbędne do tego, by proces dydaktyczny przebiegał sprawnie i efektywnie. Coraz częściej 

wskazuje się, że w wyniku  coraz szybszego upowszechnienia się nowych technologii następują zmiany 

o charakterze społeczno-kulturowym zwłaszcza dotyczące młodego pokolenia. W związku z tym 

zmieniają się również potrzeby i oczekiwania studentów w zakresie edukacji i stosowanych w jej 

ramach metod dydaktycznych. Jednym ze źródeł informacji na temat skuteczności stosowanych metod 

jest opinia samych studentów. Dzięki temu uzyskujemy wiedzę na temat odbioru przekazywanych 

treści oraz  ewentualnych problemów w tym zakresie. Jest to jeden ze sposobów oceny procesu 

kształcenia na UM w Lublinie i pomaga w podejmowaniu decyzji na temat doskonalenia warsztatu 

dydaktycznego nauczycieli oraz jest źródłem inspiracji do wprowadzanych udoskonaleń i innowacji w 

zakresie dydaktyki. Ponadto uczestnictwo studentów w badaniu przyczyni się do tworzenia kultury 

jakości na naszej Uczelni, stwarzając możliwość współtworzenia wysokich standardów kształcenia. 

1.2 Problematyka badawcza 

 

Głównym problemem badawczym jest jakość dydaktyki na naszej Uczelni. W szczególności 

zwrócono uwagę na zaangażowanie i przygotowanie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. Badanie 

realizowano za pomocą elektronicznego modułu ankietyzacji w systemie Wirtualna Uczelnia. 

Kwestionariusz ankiety zawierał sześć pytań, z których każde stanowiło osobne kryterium oceny zajęć 

(dotyczyło osobnego aspektu dydaktyki). Respondenci każdy aspekt oceniali posługując się 

pięciostopniową skalą, w której 1 stanowiło ocenę najniższą a 5 najwyższą. Ponadto stworzono 
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możliwość uzasadnienia swojej oceny w miejscu ankiety przewidzianym na dodatkowe komentarze i 

sugestie.  

W porównaniu z edycją badania realizowaną w roku akademickiego 2012/2013 kwestionariusz 

ankiety uległ nieznacznym modyfikacjom. Poprzednio zadawano studentom 7 pytań , które dotyczyły 

zarówno warsztatu dydaktycznego nauczycieli akademickich a także treści merytorycznych zajęć. 

Obecnie pytania ograniczono jedynie do tych odnoszących się do warsztatu dydaktycznego 

nauczyciela.  Kryteria oceny stosowane w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014 

przedstawiono poniżej.  

 

2012/2013 2013/2014 

1.       Umiejętność przekazywania wiedzy przez nauczyciela. 1.    Punktualność nauczyciela i efektywność 
wykorzystywania czasu podczas zajęć 

2.       Dostępność nauczyciela dla studentów. 2.    Przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć 

3.       Umiejętność tworzenia przyjaznych relacji miedzy 
nauczycielem a studentami. 

3.    Umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez 
nauczyciela 

4.       Sprawiedliwość sposobu zaliczenia przedmiotu przez 
nauczyciela. 

4.    Sprawiedliwość sposobu przyznawania zaliczenia 
przedmiotu przez nauczyciela 

5.       Przejrzystość kryteriów i zasad zaliczenia przedmiotu 
przez nauczyciela. 

5.    Umiejętność budowanie przez nauczyciela relacji ze 
studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności 

6.       Stopień rozwoju wiedzy i umiejętności praktycznych 
podczas zajęć. 

6.    Dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć 
oraz konsultacji 

7.       Spełnienie oczekiwani pod względem treści 
przekazywanych w ramach przedmiotu. 

 

 

2. Udział studentów w ocenie zajęć dydaktycznych 
 

Charakterystyka wskaźników frekwencji w badaniu 

 

Moduł w systemie Wirtualna Uczelnia służący ankietyzacji nie umożliwia określenia ogólnej liczby 

i odsetka studentów, którzy wzięli udział w badaniu oceny prowadzących zajęć w danym roku 

akademickim. Jest to możliwe jedynie na poziomie pojedynczych zajęć. Do określenia rzetelności 

wyników oceny nauczycieli akademickich na poziomie globalnym posłużono się dwoma pośrednimi 

wskaźnikami frekwencji studentów w badaniu, takimi jak: odsetek wypełnionych ankiet oraz odsetek 

ocenionych zajęć dydaktycznych. Pierwszy z nich jest stosunkiem wszystkich ankiet wygenerowanych 

studentom w danym roku akademickim do liczby ankiet przez nich wypełnionych.  Liczba ankiet 

wygenerowanych stanowi iloczyn liczby osób studiujących w danym roku akademickim oraz liczby 

zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyli studenci.  

Drugi wskaźnik frekwencji jest uzupełnieniem pierwszego i pozwala na ocenę tego, jaki odsetek 

spośród wszystkich zajęć dydaktycznych realizowanych w danym roku akademickim został poddany 

ocenie. Za zajęcia nieocenione uznawano te, których nie ocenił ani jeden student.  

Dzięki przyjętym wskaźnikom możemy ocenić, jaki odsetek zajęć udało się ocenić oraz na ile 

uzyskane oceny można uznać za rzetelne (porównując odsetek wypełnionych ankiet). Dzięki temu nie 

ma konieczności określania rzeczywistej liczby studentów biorących udział w akcji ankietowej, gdyż 
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informacja taka z założenia nie jest adekwatna do specyfiki badania, polegającego na tym, że każdy 

student uczestniczy w badaniu tyle razy, ilu zajęć dydaktycznych był uczestnikiem. Oszacowanie 

takiego wskaźnika byłoby zatem zbyt czasochłonne a jego wartość informacyjna niewielka.  

 

Frekwencja w badaniu  

 

Od roku akademickiego 2010/2011 systematycznie wzrastała ilość zajęć, które były 

poddawane ocenie przez studentów. Od roku 2012/2013  ocena obejmuje wszystkie osoby 

prowadzące zajęcia dydaktyczne, niezależnie od formy zaliczenia tych zajęć. W poprzednich edycjach 

badań ocena dotyczyła jedynie przedmiotów kończących się egzaminem lub zaliczeniem z oceną. W 

ostatnich dwóch edycjach badania studenci otrzymali więc do wypełnienia trzykrotnie większą liczbę 

ankiet niż w latach poprzednich. W roku 2012/2013 zaobserwowano nieznaczny spadek odsetka ankiet 

wypełnionych związany ze zwiększeniem obciążenia studentów ankietyzacją. W roku 2013/2014 liczba 

ankiet wygenerowanych była najwyższa wśród wszystkich edycji badania, lecz dzięki ciągłemu 

doskonaleniu procesu ankietyzacji oraz jej promocji wśród studentów osiągnięto również 

najwyższy odsetek ankiet wypełnionych.  

Tabela 1 zawiera dane o frekwencji w poszczególnych edycjach badania.  

Tabela 1 Frekwencja w ocenie zajęć dydaktycznych w latach 2010-2014 
Rok akademicki Liczba ankiet 

wygenerowanych 

Liczna ankiet 

wypełnionych 

Odsetek ankiet wypełnionych 

2010/2011 64 266 13 867 21,58 % 

2011/2012 106 478 28 469 26,74 % 

2012/2013 333 588 79 526 23,84 % 

2013/2014 340 036 99 420 29,24 % 

 

Wykres 1 przedstawia skalę zmian, jaka nastąpiła w ostatnich latach pod względem ilości ankiet 

przeznaczonych do wypełnienia przez studentów (wygenerowanych z systemu) oraz liczby 

wypełnionych ankiet. Widoczny jest systematyczny wzrost liczby ankiet wygenerowanych dla 

studentów oraz niemal proporcjonalny do niego wzrost ilości ankiet wypełnionych.  

Wykres1.  Zmiana skali procesu ankietyzacji od roku 2010/2011 

 
 

Liczba ankiet wygenerowanych w edycji badania 2013/2014 została utrzymana na podobnym 

poziomie, co w roku poprzednim. W powiązaniu z działaniami w zakresie upowszechniania ankietyzacji 
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wśród studentów przyniosło to pozytywne rezultaty. Odsetek ankiet wypełnionych wzrósł o prawie 6 

punktów procentowych w stosunku do roku 2012/2013 i był najwyższy spośród dotychczasowych 

edycji badania. Obecnie wynosi on 29,24% co przy 3-krotnym wzroście liczby ankiet wygenerowanych 

w stosunku do edycji 2011/2012, jest wartym odnotowania faktem.Przedmiotową  zmianę 

zobrazowano na Wykresie 2.  

Wykres 2. Zmiana odsetka wypełnionych ankiet w latach 2010-2014 

 
 

Analizując wyniki stwierdzono duże zróżnicowanie uczestnictwa studentów w badaniu ze 

względu na poszczególne kierunki kształcenia. Najwyższy odsetek ankiet wypełnionych zanotowano na 

kierunkach takich jak kosmetologia I stopnia (69,78%) i kosmetologia II stopnia na Wydziale 

Farmaceutycznym. Jest to szczególnie warte odnotowania, gdyż kształcenie na tych kierunkach po raz 

pierwszy odbywa się na Wydziale Farmaceutycznym. Pozytywnie wyróżniają się również takie kierunki 

jak fizjoterapia II stopnia, kosmetologia I stopnia (Wydział Nauk o Zdrowiu), zdrowie publiczne II stopnia 

oraz dietetyka, na których frekwencja (mierzona odsetkiem wypełnionych ankiet) wyniosła powyżej 

40%. Na sześciu  kierunkach odsetek wypełnionych ankiet przekroczył 30%. Wśród nich znalazły się: 

techniki dentystyczne, położnictwo pomostowe, kierunek lekarski (II Wydział), położnictwo II stopnia, 

analityka medyczna oraz ratownictwo medyczne. Jedynym kierunkiem, na którym odsetek 

wypełnionych ankiet nie przekroczył 20% było położnictwo I stopnia (16,48%). Szczegółową analizę 

frekwencji według kierunku studiów przedstawia Tabela 2. 
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Tabela 2. Frekwencja studentów w badaniu ze względu na kierunek studiów i tryb studiowania. 

 

Średni odsetek wypełnionych ankiet na studiach stacjonarnych i niestacjonarny jest zbliżony i 

nie odnotowano tu istotnych statystycznie różnic. Ogólnie na studiach stacjonarnych wyniósł on 29,8%, 

a na studiach niestacjonarnych 26,5%. Wśród kierunków realizowanych w trybie stacjonarnym 

zaobserwowano duże odchylenie od wartości średniej. Odsetek ankiet wypełnionych wahał się od 

16,5% do 69,%. Na studiach niestacjonarnych odnotowano przypadek kierunku Farmacja, w którym 

odsetek ankiet wypełnionych był najniższy i wyniósł 11,0%. 

W porównaniu z poprzednią edycją badania odnotowano wzrost odsetka wypełnionych ankiet 

na większości kierunków. Wartymi odnotowania kierunkami są: fizjoterapia II stopnia, położnictwo 

pomostowe, i zdrowie publiczne II stopnia. Odsetek ankiet wypełnionych na tych kierunkach wzrósł o 

ponad 20 punktów procentowych. Spadek wypełnialności ankiet zaobserwowano w przypadku sześciu 

kierunków studiów, takich jak: Elektroradiologia I stopnia, fizjoterapia I stopnia, lekarsko-dentystyczny, 

pielęgniarstwo I stopnia, położnictwo I stopnia oraz zdrowie publiczne I stopnia. Istotny spadek tego 

odsetka (więcej niż 10 pkt. procentowych) wystąpił na kierunku Elektroradiologia I stopnia. Szczególnie 

wysoki spadek frekwencji wystąpił na kierunku pielęgniarstwo I stopnia, na którym po dwóch latach 

wzrostu odsetka ankiet wypełnionych zanotowano spadek o 24,62 pkt procentowych. Szczegółową 

analizę frekwencji w/g kierunków studiów i poprzednich edycji badania zawarto w Tabela 3. 

Wygenerowano Wypełniono % Wygenerowano Wypełniono % Wygenerowano Wypełniono %

Anal i tyka  Medyczna 6249 2010 32,2 6249 2010 32,17

Dietetyka 3801 1646 43,3 3801 1646 43,30

Elektroradiologia 1869 502 26,9 1869 502 26,86

Farmacja 24987 5763 23,1 2777 305 11,0 27764 6068 21,86

Fizjoterapia  I° 15816 3917 24,8 15816 3917 24,77

Fizjoterapia  II° 10583 5155 48,7 4731 1839 38,9 15314 6994 45,67

Kosmetologia  I° WNoZ 1562 705 45,1 1562 705 45,13

Kosmetologia  I° WF 1072 748 69,8 1072 748 69,78

Kosmetologia  II° WF 855 517 60,5 855 517 60,47

Kierunek Lekarski  I  

Wydzia ł 50269 13298 26,5 13915 2917 21,0 64184 16215 25,26

Kierunek Lekarski  I I  

Wydzia ł 58325 22062 37,8 16814 4917 29,2 75139 26979 35,91

Lekarsko-dentystyczny 19735 4529 22,9 5296 907 17,1 25031 5436 21,72

Pielęgniarstwo 

pomostowe 3830 1090 28,5 3830 1090 28,46

Pielęgniarstwo I° 23333 4994 21,4 23333 4994 21,40

Pielęgniarstwo II° 15560 4376 28,1 2545 830 32,6 18105 5206 28,75

Położnictwo pomostowe 4218 1526 36,2 4218 1526 36,18

Położnictwo I° 13385 2206 16,5 13385 2206 16,48

Położnictwo II° 6019 2041 33,9 6019 2041 33,91

Ratownictwo medyczne 9169 2823 30,8 9169 2823 30,79

Techniki  dentystyczne 2877 1061 36,9 2877 1061 36,88

Zdrowie Publ iczne I° 11466 2757 24,0 11466 2757 24,05

Zdrowie Publ iczne II° 8978 3979 44,3 8978 3979 44,32

Razem 285910 85089 29,8 54126 14331 26,5 340036 99420 29,24

Kierunek
Stacjonarne Niestacjonarne Frekwencja ogółem 
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Tabela 3. Frekwencja w badaniu na poszczególnych kierunkach w latach 2010-2014 

  Frekwencja w roku 

2011/2012 

Frekwencja w roku 

2012/2013 

Frekwencja w 

roku 2013/2014 

Zmiana frekwencji w 

stosunku do roku 

2012/2013 

Analityka Medyczna 33,79 31,42 32,17 0,75 

Dietetyka 53,63 36,30 43,30 7,00 

Elektroradiologia - 41,75 26,86 -14,89 

Farmacja 21,56 3,66 21,86 18,20 

Fizjoterapia I 36,99 27,73 24,77 -2,96 

Fizjoterapia II 21 20,44 45,67 25,23 

Kosmetologia I° Wydział 

NoZ 
36,25 38,89 45,13 6,25 

Kosmetologia I° Wydział 
Farmaceutyczny 

- - 69,78 - 

Kosmetologia II° Wydział 

Farmaceutyczny 
- - 60,47 - 

Lekarski I wydział 25,5 19,95 25,26 5,31 

Lekarski II wydział 26,92 22,77 35,91 13,14 

Lekarsko-dentystyczny 22,44 22,38 21,72 -0,66 

Pielęgniarstwo I 32,96 46,02 21,40 -24,62 

Pielęgniarstwo II 22,45 16,49 28,75 12,27 

Położnictwo - pomostowe 42,71 7,71 28,46 20,75 

Położnictwo I 32,79 23,84 16,48 -7,36 

Położnictwo II 27,42 17,90 33,91 16,01 

Ratownictwo Medyczne  25,27 30,08 30,79 0,70 

Techniki Dentystyczne 29,84 21,69 36,88 15,19 

Zdrowie Publiczne I 24,54 30,12 24,05 -6,08 

Zdrowie Publiczne II 17,26 15,45 44,32 28,87 

RAZEM: 26,74 23,84 29,24 5,40 

 

Drugi wskaźnik frekwencji w badaniu informuje o odsetku zajęć dydaktycznych ocenionych 

przez studentów w roku akademickim 2013/2014. Studenci oceniali nauczycieli akademickich podczas 

każdych prowadzonych zajęć i dlatego w raporcie przedstawiono osobno ocenę nauczyciela za każde 

zajęcia, które realizował.  

Z danych wynika, że większość zajęć dydaktycznych oraz nauczycieli je prowadzących została 

oceniona. Na poziomie całej Uczelni oceniono 72,35% zajęć dydaktycznych. Porównując poszczególne 

kierunki najgorzej wypada kierunek lekarsko dentystyczny, gdzie oceniono 49,55% zajęć 

dydaktycznych. Równie źle wypada kierunek lekarski, gdzie oceniono jedynie 56,08% zajęć. Oba 

kierunki są prowadzone na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym. Na kierunku farmacja 

odsetek ten wyniósł 60,31% i jest to wynik gorszy o ponad 9 punktów procentowych w stosunku do 

poprzedniej edycji badania. Na pozostałych kierunkach sytuacja wygląda zadowalająco, gdyż zajęcia 

zostały ocenione w ponad 75%. Wskaźnik 100% ocenionych zajęć dydaktycznych został osiągnięty w 

przypadku trzech kierunków. Były to kierunki takie jak: kosmetologia I stopnia (Wydział Nauk o 

Zdrowiu), kosmetologia I stopnia (Wydział Farmaceutyczny) oraz zdrowie publiczne II stopnia. Należy 

jednak zwrócić uwagę na fakt, że ilość przedmiotów (a tym samym osób prowadzących zajęcia 

dydaktyczne) na tych kierunkach była znacznie niższa niż na pozostałych, stąd wynik ten był w tych 
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przypadkach łatwiejszy do osiągnięcia. Odsetek zajęć dydaktycznych ocenionych w roku akademickim 

2013/2014 z podziałem na kierunek studiów zawiera Tabela 4.  

Tabela 4. Odsetek zajęć dydaktycznych ocenionych w roku akademickim 2013/2014 

 

Liczba 

zajęć

Zajęcia 

ocenione

% 

ocenionych

Liczba 

zajęć

Zajęcia 

ocenione

% 

ocenionych

Liczba 

zajęć 

Zajęcia 

ocenione % ocenionych 

Analityka Medyczna 313 282 90,1 313 282 90,10

Dietetyka 194 170 87,6 194 170 87,63

Elektroradiologia 141 121 85,8 141 121 85,82

Farmacja 725 522 72,0 429 174 40,56 1154 696 60,31

Fizjoterapia I° 335 308 91,9 335 308 91,94

Fizjoterapia II° 174 161 92,5 129 119 92,25 303 280 92,41

Kosmetologia I° Wydział NoZ 79 79 100,0 40,56 79 79 100,00

Kosmetologia I° Wydział 

Farmaceutyczny
51 51 100,0 51 51 100,00

Kosmetologia II° Wydział 

Farmaceutyczny
45 42 93,3 92,25 45 42 93,33

Kierunek Lekarski I Wydział 1583 952 60,1 1047 523 49,95 2630 1475 56,08

Kierunek Lekarski II Wydział 1638 1359 83,0 1037 777 74,93 2675 2136 79,85

Lekarsko-dentystyczny 912 541 59,3 543 180 33,15 1455 721 49,55

Pielęgniarstwo pomostowe 209 202 33,15 209 202 96,65

Pielęgniarstwo I° 419 386 92,1 419 386 92,12

Pielęgniarstwo II° 280 260 92,9 83 81 97,59 363 341 93,94

Położnictwo pomostowe 108 103 95,37 108 103 95,37

Położnictwo I° 317 250 78,9 317 250 78,86

Położnictwo II° 177 161 91,0 177 161 90,96

Ratownictwo medyczne 366 310 84,7 366 310 84,70

Techniki dentystyczne 165 124 75,2 165 124 75,15

Zdrowie Publiczne I° 353 300 85,0 353 300 84,99

Zdrowie Publiczne II° 135 135 100,0 135 135 100,00

Razem 8402 6514 77,5 3585 2159 60,2 11987 8673 72,35

Kierunek
Studia stacjonarne Studia niestacjonarni Ogółem
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3. Ogólna ocena procesu dydaktycznego na UM w Lublinie 
 

Ogólna ocena procesu kształcenia na UM w Lublinie wynosi 4,491 . Została ona wyliczona ze 

wszystkich ocen wystawionych przez studentów nauczycielom akademickim realizującym zajęcia 

dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014. Wszystkie pojedyncze oceny potraktowano tu łącznie, 

bez podziału na poszczególne kryteria oceny, kierunki i lata studiów.  

Uwzględniając w analizie ocen podział na semestry zauważono, że nieco niżej oceniono zajęcia 

realizowane w semestrze zimowym niż w semestrze letnim. Tabela 5 zawiera oceny kształcenia w obu 

semestrach roku akademickiego 2013/2014. 

Tabela 5. Ogólna ocena procesu kształcenia na UM w Lublinie w roku 2013/2014 

  Semestr zimowy Semestr letni Ogółem 

Średnia ocena 4,47 4,52 4,49 

 

W stosunku do poprzedniej edycji badania ogólna ocena kształcenia na UM wzrosła. Choć 

wzrost ten jest stosunkowo niewielki i stanowi pięć setnych punktu procentowego to w porównaniu z 

rokiem akademickim 2010/2011 jest to zmiana istotna. Dane zawarto na Wykresie 3.  

Wykres 3. Ogólna ocena dydaktyki na UM w latach 2011-2014 

 

Badania wykazały, że najlepiej ocenianym aspektem kształcenia na UM Lublinie jest 

przygotowanie merytoryczne nauczycieli do zajęć. Studenci wysoko oceniają stopień wiedzy 

nauczycieli akademickich jednak najniżej ocenione aspekty kształcenia związane z przekazywaniem tej 

wiedzy. Umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela oraz umiejętność 

budowania relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności zostały ocenione 

odpowiednio na 4,44 i 4,43 w pięciostopniowej skali. Pozostałe elementy zostały ocenione w granicach 

średniej ogólnej. Oceny poszczególnych aspektów kształcenia w roku akademickim 2013/2014 zawiera 

Wykres 4. 
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Wykres 4. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na UM w Lublinie w roku 2013/2014 

 

W związku ze zmianą kryteriów oceny w porównaniu ze wcześniejszymi edycjami badania nie ma 

możliwości porównania zmiany ocen wszystkich aspektów kształcenia. Można jedynie wskazać, że w 

poprzednich latach również poniżej średniej ogólnej oceny dla Uczelni oceniano aspekt związany z 

przekazywaniem wiedzy przez nauczyciela. Oznacza to, że niezmiennie studenci mają wysokie 

oczekiwania pod tym względem, co powinno przełożyć się na działania wychodzące naprzeciw tym 

oczekiwaniom. Wzrost oceny nastąpił w przypadku kryterium dostępności nauczyciela dla studentów.  

Spadek odnotowano natomiast w przypadku umiejętności budowania przez nauczyciela relacji ze 

studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. W dalszej części raportu przedstawiono 

szczegółową analizę kształcenia na poszczególnych Wydziałach i kierunkach UM w Lublinie w celu 

uchwycenia specyfiki każdego z nich oraz przedstawienia indywidualnych rekomendacji dla działań 

doskonalących jakość kształcenia.  

4. Ocena dydaktyki na poszczególnych Wydziałach UM w Lublinie 
 

Średnie oceny kształcenia na poszczególnych Wydziałach różnią się nieznacznie między sobą. 

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach badania najniżej oceniony został II Wydział Lekarski z 

Oddziałem Anglojęzycznym. W każdym roku akademickim najwyższą ocenę uzyskuje Wydział Nauk o 

Zdrowiu. W porównaniu z poprzednimi edycjami badania oceny wszystkich Wydziałów ulegają 

nieznacznej choć systematycznej poprawie. Najwyraźniejsza poprawa ma miejsce na II Wydziale 

Lekarskim. Świadczy to o skuteczności systemu doskonalenia jakości kształcenia na naszej Uczelni. 

Wyniki zawiera Wykres 5.  

                                                           
1Średnia arytmetyczna wszystkich ocen wystawionych nauczycielom akademickim w roku akademickim 2013/2014. 
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Wykres 5. Ogólna ocena kształcenia na Wydziałach UM w Lublinie 

 
 

Wykres 6 przedstawia zestawienie wszystkich objętych badaniem kierunków studiów 

prowadzonych na UM w Lublinie. Ranking stworzono dla celów porównawczych, jednak należy 

zachować ostrożność podczas wyciągana na jego podstawie wniosków. Wydaje się, że ocena kierunku 

bardziej odzwierciedla poziom oczekiwań studentów pod względem kształcenia, niż rzeczywistą jakość 

procesu dydaktycznego na każdym z kierunków. Prawdopodobnie kierunki ocenione najniżej nie 

spełniają oczekiwań studentów w pełni, gdyż oczekiwania te są bardzo wysokie. Kierunek lekarski( I i II 

Wydział) znajdujące się na końcowych pozycjach rankingu należą do kierunków trudnych a zakres 

materiału do opanowania jest bardzo duży, dlatego studenci stawiają wysokie wymagania w stosunku 

do nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz wobec innych aspektów 

kształcenia.  

Wykres 6.  Ocena kształcenia na poszczególnych kierunkach w roku 2013/2014. 
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4.1 Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu, podobnie jak w poprzedniej edycji badania, został oceniony najwyżej 

spośród wszystkich Wydziałów UM w Lublinie. W roku akademickim 2013/2014 został oceniony na 

4,55. Poszczególne aspekty kształcenia są ocenione bliskie średniej ogólnej oraz są one relatywnie 

wysokie, tak więc trudno wskazać obszar szczególnie budzący zastrzeżenia studentów. Poniżej średniej 

ogólnej, analogicznie do innych wydziałów, znajdują się aspekty kształcenia takie jak: umiejętność 

skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela oraz umiejętność budowania relacji ze 

studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. Oceny tych dwóch aspektów, jako jedyne 

uległy także pogorszeniu w stosunku do roku 2012/2013. Należałoby zwrócić uwagę na treści 

kształcenia oraz stosowane metody dydaktyczne po to, aby oczekiwania studentów w tym zakresie 

były spełnione w możliwie najwyższym stopniu i nie budziły żadnych zastrzeżeń. Metody dydaktyczne 

powinny być dobrane do specyfiki kierunków na Wydziale tak, by służyły osiągnięciu wyższej satysfakcji 

studentów z realizacji zarówno poszczególnych efektów kształcenia jak również z całości procesu 

dydaktycznego na UM w Lublinie. Wykres 7. zawiera zestawienie ocen z poszczególnych aspektów 

kształcenia dla Wydziału Nauk o Zdrowiu.  

Wykres 7. Ocena Wydziału Nauk o Zdrowiu ze względu na poszczególne aspekty kształcenia 

 
 

W dalszej części raportu poddano analizie, na ile tendencje zaobserwowane na poziomie 

Wydziału występują na poszczególnych jego kierunkach studiów. Każdy kierunek poddano 

szczegółowej analizie w celu uchwycenia jego specyfiki.  

 

Dietetyka 

 

Proces kształcenia na kierunku dietetyka na poziomie ogólnym został oceniony 

pozytywnie,  jednak średnia ocena w roku 2013/2014 wynosząca 4,27 była, po raz drugi z rzędu, 

najniższą spośród wszystkich ocenionych kierunków na UM w Lublinie (Porównaj ranking na Wykresie 

6).  
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Wykres 8. Zmiana oceny kształcenia na kierunku dietetyka 

 
 

Mimo pozytywnej ogólnej oceny kierunku wyraźnie widać, że pewne aspekty zostały ocenione 

niżej od pozostałych. Najniżej oceniono aspekt związany ze skutecznym przekazywaniem wiedzy przez 

nauczyciela. Wszystkie aspekty, które można porównać z poprzednią edycją badania, uległy 

pogorszeniu. Najbardziej wyraźny spadek oceny nastąpił w przypadku budowania przez nauczyciela 

relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności oraz umiejętności skutecznego 

przekazywania wiedzy. Należałoby, więc specjalną uwagę skierować na udoskonalenia procesu 

dydaktycznego na tym kierunku poprzez zadbanie o odpowiedni dobór metod dydaktycznych podczas 

zajęć. Średnia ogólna ocena kierunku nieznacznie wzrosła w stosunku do roku akademickiego 

2012/2013 dzięki pozytywnej wysokiej ocenie przygotowania merytorycznego nauczycieli do zajęć.  

Wykres 9 zawiera oceny wszystkich ocenianych aspektów dydaktyki na tym kierunku. 

Wykres 9. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku dietetyka.  

 

 

Analiza komentarzy umieszczanych przez studentów w ankiecie umożliwia głębsze 

zrozumienie potrzeb i oczekiwań studentów wobec procesu dydaktycznego.  

Uwagi odnoszące się do niezadowolenia pod względem sposobu przekazywania wiedzy 

dotyczyły przypadków, w których tematyka zajęć odbiega od zakresu danego przedmiotu. Zwracano 

także uwagę na częste niepotrzebne dygresje nauczycieli. Należy więc dokonać analizy sylabusów w 
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celu ustalenia zakresu przedmiotowego zajęć oraz zapewnienie realizacji założonych w ich ramach 

efektów kształcenia.   

Wskazano również problem związany z nieumiejętnym posługiwaniem się prezentacjami 

podczas realizacji przedmiotu. Studenci wyrażają swoje niezadowolenie z prowadzenia przedmiotu, 

zauważając, że: „nauczyciel nie robił nic poza przeczytaniem slajdu zza komputera”. Wskazano także, 

że: „Czytanie ze slajdów to nie jest przygotowanie merytoryczne. Nauczyciel nie wiedział nic poza 

treściami ze slajdów innego autorstwa podpisywanych nazwiskiem prowadzącego.” 

Niezadowolenie studentów budziły również zdarzające się problemy związane z 

punktualnością niektórych nauczycieli. Choć były to nieliczne przypadki to powodowały one duże 

niezadowolenie, o czym świadczą liczne komentarze takie jak:: „notoryczne spóźnianie się”, „Pani 

Doktor zdarzało się zapominać o zajęciach.”,” Wpuszcza nas do sali, po czym znowu wychodzi i wraca 

do nas kilkanaście minut później”.  Niezadowolenie powoduje też niedostępność nauczycieli podczas 

konsultacji. Jak pisał student uzasadniając negatywną ocenę: „Trudno zastać Panią Doktor w czasie jej 

konsultacji”.  

Negatywne reakcje studentów odnotowano także w aspekcie budowania relacji ze studentami. 

Nieprawidłowe interakcje na linii nauczyciel-student według komentarzy przekładają się bezpośrednio 

na stopień przyswojenia materiału przekazywanego podczas zajęć. Wskazano, że: „Pani doktor nie 

wykazywała żadnych chęci nawiązania lepszych relacji ze studentami, "odbębniała" prezentację bez 

żadnych dodatkowych rozluźniających atmosferę przerywników. W czasie zajęć i konsultacji nauczyciel 

umawiał się na inne spotkania.”, „totalny brak skuteczności w moich odczuciu. Relacje ze studentami? 

Zerowe. W sumie to się mówi jak do ściany.” Należy jednak zaznaczyć, że komentarze negatywne, choć 

czasem jest ich dużo to odnoszą się do pojedynczych przypadków. Świadczą o tym wysokie oceny 

większości nauczycieli. 

Studenci w pozytywnych komentarzach doceniali przede wszystkim nauczycieli ze względu na 

umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy. Wskazano, że: „W czasie wykładu doktor objaśnił 

nam i żywienie osób starszych i biochemię, lepiej niż nauczyciele biochemii z I roku. Doskonałe poczucie 

humoru, dykcja, sposób mówienia, który niesamowicie zachęcał do słuchania i patrzenie prosto w oczy 

każdemu, kto ośmielił się spojrzeć w komórkę lub inne notatki.” Widoczne jest zatem, że studenci 

doceniają wysoki poziom merytoryczny zajęć oraz zaangażowanie nauczyciela. 

 

Wnioski i rekomendacje 

 Jakość kształcenia na kierunku dietetyka została oceniona pozytywnie, jednak kierunek ten w roku 

akademickim 2013/2014 uzyskał najniższa ocenę spośród wszystkich kierunków UM w Lublinie.   

 Najwyższy spadek oceny w porównaniu do poprzedniej edycji badania odnotowano w przypadku 

umiejętności przekazywania wiedzy przez nauczycieli oraz umiejętności tworzenia relacji 

sprzyjających zaangażowaniu i aktywności studentów.  

 

 Dążąc do doskonalenia warsztatu dydaktycznego nauczycieli należy unikać metod „podających”, 

ograniczających się do odczytywania treści przygotowanej prezentacji.  

 

 Z pozytywną ocenę spotykają się zajęcia realizowane w formie interaktywnej, polegającej na 

zaangażowaniu zarówno nauczyciela jak i studentów.  
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 Należy eliminować przypadki niepunktualności w rozpoczynaniu zajęć przez niektórych 

nauczycieli.  

 

Fizjoterapia 

 

Kierunek fizjoterapia jest realizowany na UM w Lublinie w systemie dwustopniowym. Studia 

pierwszego stopnia są realizowane w trybie stacjonarnym, zaś studia drugiego stopnia realizowane są 

w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W analizie dokonano podziału ze względu na te kryteria w 

celu ukazania ewentualnych różnic pod względem jakości kształcenia.  

 

Fizjoterapia I stopnia  

 

Proces kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na poziomie ogólnym został oceniony dość 

wysoko. Średnia ocena 4,40 sytuuje ten kierunek na piątym miejscu od końca w rankingu kierunków 

realizowanych na UM (porównaj ranking na Wykresie 6). W roku akademickim 2013/2014 w 

porównaniu z poprzednią edycją badania wskaźnik satysfakcji studentów z jakości kształcenia spadł o 

0,09 punktu. Oceny z poszczególnych edycji badania zawiera Wykres 10.  

Wykres 10. Zmiana oceny kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia. 

 
 

Ogólna ocena kierunku jest pozytywna. Istnieje możliwość porównania oceny z poprzednią 

edycją badania tylko czterech aspektów kształcenia i każdy z nich obecnie jest oceniony niżej niż przed 

rokiem. Najbardziej widoczny regres w ocenie nastąpił w zakresie: umiejętności skutecznego 

przekazywania wiedzy przez nauczyciela oraz umiejętności budowania przez nauczyciela relacji 

służących zaangażowaniu i aktywności.  

Oceny poszczególnych aspektów kształcenia przedstawia Wykres 11.  
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Wykres 11. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku  fizjoterapia I stopnia.  

 

Dzięki pogłębionej analizie komentarzy umieszczanych przez studentów w ankiecie, które 

stanowią uzasadnienie wystawianych ocen możliwe jest przybliżenie przyczyn zdarzającego się w 

niektórych przypadkach niezadowolenia.  

W ocenie studentów na temat sposobu prowadzenia zajęć i warsztatu dydaktycznego z 

niezadowoleniem spotkały się przypadki, gdy zajęcia polegały na monotonnym przekazywaniu wiedzy.   

Jak pisze jeden ze studentów: „Zajęcia są monotematyczne i często odbiegają od tematów”; „Zajęcia 

monotonne a wiedza zbytnio "sucha". Przekaz obejmuje tylko zagadnienia i treści z podręczników”. Z 

niezadowoleniem spotkała się sytuacja, kiedy: „nauczyciel dyktuje cały kodeks pracy. Nie przekazuje 

nic od siebie”.  

W innym przypadku wskazano na: „Brak wkładu własnego w prowadzenie zajęć. Zajęcia 

polegają na odtwarzaniu prezentacji multimedialnych, a przy tak ciekawych tematach mogłyby 

wyglądać znacznie bardziej interesująco”. Z niezadowoleniem spotkały się również sytuacje, w których 

zajęcia były prowadzone przez studentów w formie prezentacji, a sam prowadzący jedynie nadzoruje 

poprawność treści w nich zawartych. 

Z dużym zadowoleniem spotykały się natomiast zajęcia, polegające na zaangażowaniu zarówno 

nauczycieli jak i studentów oraz podczas których w umiejętny sposób wykorzystywano narzędzia 

multimedialne. Jak pisze jeden ze studentów uzasadniając wysoką ocenę nauczyciela: „zakres wiedzy 

chyba nieograniczony, zawsze przygotowane prezentacje multimedialne, filmy dokumentalne, liczne 

zdjęcia. Zajęcia prowadzone w tak umiejętny sposób, by jak najczęściej angażować studentów do 

samodzielnej pracy/pracy w grupach, do myślenia i rozwiązywania postawionych 

zadań/pytań/problemów”.  

Przyczyną zdarzających się negatywnych ocen warsztatu dydaktycznego nauczycieli jest 

również chaotyczne prowadzenie zajęć. Jak wskazano: „Zajęcia prowadzone są dość chaotycznie, 

przedstawiane są metody z zakresu terapii manualnej spoza zagadnień, które nie obowiązują nas a 

mieszają nieco w głowie, przez co trudno jest zapamiętać na przykład właściwe pozycje do badania.”  

Jeden ze studentów pisze: „Szybko prowadzone wykłady, a ćwiczenia dość chaotycznie, z tego też 

powodu zrobienie czytelnych, jasnych notatek jest niemalże niemożliwe, a przekazywane informacje są 

bardzo istotne”. 
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Szczególnie należy zwrócić uwagę na praktyczną cześć kształcenia. Pojedyncze uwagi pojawiają 

się także, co do relacji między wymiarem teoretycznym a praktycznym zajęć prowadzonych w ramach 

ćwiczeń. Jeden ze studentów zauważa: „ …na UM w Lublinie nikt nie uczy wiedzy praktycznej i nie jest 

zapewniony czas na naukę wiedzy praktycznej. Wszystko jest tylko z nazwy, np. ĆWICZENIA, na których 

przekazuje nam się tylko wiedzę TEORETYCZNĄ. Po jednym pokazie jakichś technik nikt ich nie 

zapamięta”. W innym przypadku wskazano, że: „efektywność zajęć była mała, ponieważ zajęcia 

polegały na oglądaniu niekończącej się prezentacji o chorobach/zaburzeniach. Zero praktyki czy 

rozmowy na temat zajęć, która pomogłaby w przyswojeniu wiedzy”. Inna osoba wskazała komentując 

ocenę ćwiczeń, że „Brakuje jakiejś sensownej praktyki (ćwiczenia powinny jednak być ćwiczeniami, a 

nie tylko suchą wiedzą).” 

Studenci wyrażają także swoje niezadowolenie odnośnie zbyt małej wiedzy wyniesionej z zajęć, 

co przekłada się na trudności w zrozumieniu innych przedmiotów. Jeden ze studentów wskazuje: 

„odczuwam braki, gdy na innych przedmiotach omawiamy podobne treści”.  

W przypadku przedmiotu fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych studenci 

odnotowują powtarzalność treści, wskutek czego są zobligowani do nauki tych samym zagadnień 

podczas cyklu kształcenia. Wskazano, że: „Już piąty raz z rzędu mamy takie same zagadnienia i pojęcia. 

Każde zaliczenie jest IDENTYCZNE i przedmiot jest monotonny. Nie wnosi nic nowego do mojej edukacji 

oraz nie przynosi żadnych umiejętności praktycznych”. „Nauczyciele przekazują wiedzę z pierwszego 

roku, zajęcia są "powtórką powtórki.” 

Zdarzały się również przypadki, kiedy nauczyciel notorycznie spóźniał się na zajęcia, co spotkało 

się z negatywną oceną studentów.  

 

Wnioski i rekomendacje 

 Ocena jakości kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia została oceniona wysoko.  

 Chcąc doskonalić jakość kształcenia należy zacząć od poprawy sytuacji pod względem najniżej 

ocenionych aspektów dydaktyki oraz tych, w przypadku których nastąpił istotny spadek oceny w 

porównaniu sprzed rokiem. Wśród nich znalazły się: umiejętność skutecznego przekazywania 

wiedzy przez nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami 

sprzyjających zaangażowaniu i aktywności.  

 Niezadowolenie studentów budzą „podające” wiedzę formy zajęć, polegające na monotonnym 

odczytywaniu treści prezentacji. Należy upowszechniać metody interaktywne, angażujące 

studentów podczas zajęć, gdyż są uznawane przez studentów za szczególnie skuteczne. Pozytywnie 

oceniano również umiejętne wspieranie się nowoczesnymi narzędziami multimedialnymi podczas 

przekazywania wiedzy.  

 Niezbędne jest podjęcie działań w kierunku doskonalenia praktycznego wymiaru zajęć. Ze 

zdecydowanym niezadowoleniem spotykają się sytuacje, kiedy ćwiczenia ograniczają się do 

przekazywania wyłącznie wiedzy teoretycznej.  

 Nieskuteczną formą kształcenia w opinii studentów są zajęcia polegające na przygotowywaniu 

prezentacji przez studentów.  
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 Należy unikać powtarzania treści zajęć w ramach różnych zajęć. Należy w tym celu dokonać analizy 

sylabusów pod kątem zakładanych efektów kształcenia. 

 Należy przeciwdziałać zdarzającemu się problemowi niepunktualności niektórych nauczycieli.   

 

Fizjoterapia II stopnia 

 

W roku akademickim 2013/2014 proces dydaktyczny na kierunku fizjoterapia II stopnia został 

oceniony na 4,58. Jest to wskaźnik wyższy niż w poprzedniej edycji badania, a także wyższy niż w 

przypadku fizjoterapii I stopnia. W rankingu kierunków prowadzonych na UM w Lublinie fizjoterapia II 

stopnia zajmuje dziesiąte miejsce pod względem ogólnej oceny jakości kształcenia (ranking kierunków 

zawiera Wykres 6). W porównaniu z wynikami poprzednich edycji badania obserwuje się 

systematyczny wzrost satysfakcji studentów z ogólnej jakości kształcenia na tym kierunku.  

Wykres 12. Zmiana oceny kształcenia na kierunku fizjoterapia II stopnia. 

 
 

 Ze względu na poszczególne aspekty kształcenia nie stwierdzono dużego zróżnicowania ocen. 

Na Wykresie 34 można zaobserwować, że trzy aspekty oceniono tylko nieco poniżej średniej ogólnej 

dla kierunku. Najniżej ocenione zostały dwa aspekty, takie jak: umiejętność skutecznego 

przekazywania wiedzy przez nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze 

studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. Poniżej średniej ogólnej oceniono także 

aspekt związany ze sposobem przyznawania zaliczenia przedmiotu przez nauczyciela.  Nie powinno 

być to powodem do niepokoju, gdyż oceny te znajdują się na wysokim poziomie. Warto jednak zwrócić 

uwagę na aspekty, w których ocena znajduje się poniżej średniej. W stosunku do poprzedniej edycji 

badania wszystkie wskaźniki uległy poprawie. Najwyżej ocenianym aspektem, analogicznie do 

pozostałych kierunków prowadzonych na UM w Lublinie, jest przygotowanie merytoryczne 

nauczyciela do zajęć. Wykres 36 zawiera oceny wszystkich objętych badaniem aspektów kształcenia. 
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Wykres 13. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku  fizjoterapia II stopnia. 

 
 

Analizując poszczególne aspekty kształcenia z uwzględnieniem form studiowania stwierdzono 

niewielką różnicę w ogólnej ocenie kierunku fizjoterapia II stopnia miedzy osobami studiującymi w 

formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Nieco lepiej wszystkie aspekty kształcenia oceniają studenci 

stacjonarni - 4,61. Należałoby zatem ustalić poprzez dokonanie dodatkowych analiz przyczyny tego 

stanu rzeczy. Wykres 37. zawiera oceny z uwzględnieniem podziału na tryb studiów.  

Wykres 14. Ocena kształcenia na kierunku fizjoterapia II stopnia według formy studiów. 

 
 

Przyczyny pojawiającego się w niektórych przypadkach niezadowolenia dotyczącego realizacji 

zajęć na tym kierunku można przybliżyć analizując komentarze studentów, będące uzasadnieniem 

przyznawanej w ankiecie oceny.  

Uwagi często odnosiły się nie do samego warsztatu dydaktycznego nauczyciela a do treści 

prezentowanych w ramach zajęć. Uwagi te warto wziąć pod uwagę doskonaląc jakość zajęć na 

kierunku. Jeden ze studentów wskazał odnośnie przedmiotu Diagnostyka funkcjonalna i 

programowanie rehabilitacji [ćwiczenia], że należy więcej uwagi poświęcać na zagadnienia związane z 

praktyką zawodową. Jak pisze: „omawianie przypadków zdarzających się "jeden na tysiąc" można 

byłoby sobie darować, a przekazywać wiedzę dotyczącą przypadków, z którymi będziemy spotykać się 
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na co dzień”. Innym problemem, jaki wskazano, jest omawianie podczas zajęć zagadnień niezwiązanych 

z ich tematem.  Jak wskazał jeden ze studentów negatywnie oceniających zajęcia z przedmiotu 

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji [ćwiczenia] Za dużo zbędnej praktyki 

niezwiązanej z tematem zajęć i zagadnieniami wyznaczonymi przez UCZELNIĘ.” W innym przypadku 

negatywna ocena ćwiczeń z przedmiotu Aktywność ruchowa adaptacyjna była spowodowana tym, że: 

„Zajęcia powinny dotyczyć aktywności ruchowej, my oglądaliśmy przyszywanie palca na SORze.” 

„Zajęcia często były nie na temat, lekarze prowadzący zajęcia często sami mówili, że nie wiedzą, co z 

nami robić.” „Celem tego przedmiotu wg mnie jest nauczenie nas, jaki wysiłek fizyczny i w jakiej formie 

mamy zadawać osobom starszym, z różnymi dysfunkcjami, chorobami cywilizacyjnymi. Moja rada - 

oddajcie ten przedmiot fizjoterapeutom z PSK 4 którzy będą to doskonale wiedzieć a nie lekarzom.” 

Innym przykładem, kiedy studenci wskazywali swoje uwagi odnośnie treści były zajęcia z 

protetyki i ortotyki, na których jeden ze studentów wskazuje, że: „Mogłoby być więcej przykładów do 

konkretnych jednostek chorobowych lub/i ich problemów, jak dla nich dobrać zaopatrzenia 

ortopedyczne.” Także w przypadku przedmiotu terapia zajęciowa i terapia sztuką studenci wskazano, 

że: „przygotowanie nauczyciela do zajęć było dobre, jedynie mogłoby na zajęciach być więcej 

przykładów rehabilitacji pacjenta z wykorzystaniem TZ w czynnościach codziennych.”  

W przypadku przedmiotu diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji studenci 

wykazują na niezadowolenie spowodowane poświęceniem czasu na zajęciach na powtórzenie treści z 

poprzednich lat, wskutek czego nie zdobyli potrzebnej wiedzy uwzględnionej w programie kształcenia. 

Jeden ze studentów pisze: „Materiał omawiany był identyczny z materiałem z zeszłego semestru. Przez 

co praktycznie nie mieliśmy omówionego programowania rehabilitacji”. 

 Odnotowano również pojedyncze przypadki nauczycieli, którym często zdarzały się spóźnienia 

i nieobecności podczas zajęć. Jak wskazali studenci: „zajęcia odbywały się sporadycznie”,  „Pani 

spóźniała się notorycznie na zajęcia. Na jedne ćwiczenia nie przyszła, po telefonie sekretarki stwierdziła, 

że nie przyjedzie i wyśle materiały studentom.” „Zajęcia często się nie odbywały. Prowadzący lekarze 

pytali się nas, o czym jest przedmiot.”   

Jako przykład skutecznej formy zajęć, która spotkała się ze szczególną aprobatą studentów, 

można wskazać sytuacje przytoczoną w komentarzu: „Pani magister była na każdym wykładzie, na 

każdych ćwiczeniach. Zajęcia prowadzone bardzo ciekawe. Dyskusje dotyczące tekstów opracowanych 

przez studentów w domu to bardzo dobry pomysł, który gwarantuje aktywność na zajęciach”. Z analizy 

pozostałych komentarzy wynika, że studenci preferują przedmioty prowadzone, jako interakcja 

uczestników zajęć, które jest także motywowana odpowiednią wiedzą i zaangażowaniem 

prowadzącego. Jeden ze studentów opisuje: „bardzo rzetelny i ciekawy przekaz wiadomości, bogate 

informacje, bardzo przydatne zajęcia, fachowość i odpowiedzialność. Profesjonalizm. Bardzo ciekawe 

zajęcia, skuteczne budowanie motywacji do udziału w zajęciach”.   

 

 

Wnioski i rekomendacje  

 Kierunek fizjoterapia II stopnia został oceniony dość wysoko. Na podstawie wyników w 

poszczególnych edycji badania widoczny jest systematyczny wzrost satysfakcji studentów z 

ogólnej jakości kształcenia na kierunku. 
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 Chcąc doskonalić proces kształcenia należy zacząć od takich aspektów jak: umiejętność 

skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela oraz umiejętność budowania przez 

nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności.  

 Przyczyną niezadowolenia studentów są treści realizowane podczas zajęć, a w szczególności 

przypadki, gdy były powtarzane lub były niezgodne z programem kształcenia. Należy dokonać 

analizy sylabusów oraz podjąć działania w kierunku eliminacji wskazanych problemów.  

 

 Należy eliminować przypadki zdarzających się nieobecności oraz niepunktualności nauczycieli 

podczas zajęć.  

 

 Warto upowszechniać interaktywne metody kształcenia, polegające na zaangażowaniu i 

aktywizacji studentów, gdyż zajęcia realizowane w takiej formie spotykały się z wysoką oceną 

studentów.  

 

Kosmetologia 

 

Kierunek kosmetologia jest realizowany na UM w Lublinie na dwóch Wydziałach: 

Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej oraz Nauk o Zdrowiu. Ogólna ocena procesu 

kształcenia na kierunku kosmetologia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu wyniosła 4,53, co stanowi 

wysoką ocenę, lecz niższą niż w przypadku poprzedniej edycji badania.  Jest to siódmy w kolejności 

najniżej oceniony kierunek studiów na UM w Lublinie, lecz zajmuje jedno miejsce wyżej niż tożsamy 

kierunek prowadzony na Wydziale Farmaceutycznym (ranking kierunków zawiera Wykres 6). Wykres 

38 przedstawia zestawienie ocen z poszczególnych edycji badania.  

Wykres 15. Zmiana oceny kształcenia na kierunku kosmetologia. 

 
 

Podobnie jak w przypadku kosmetologii prowadzonej na Wydziale Farmaceutycznym najniżej 

ocenione zostały dwa aspekty, takie jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez 

nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 

zaangażowaniu i aktywności. Ponadto w ich przypadku spadek oceny był najwyższy. 

 Najwyżej oceniono aspekty, takie jak: punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystania 

czasu podczas zajęć oraz przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć. Porównując wartość 

wskaźników uwzględnionych również w poprzedniej edycji badania można zauważyć, że w przypadku 
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każdego z nich odnotowano nieznaczny spadek. Ocenę poszczególnych aspektów kształcenia zawarto 

na Wykresie 16.  

Wykres 16. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku kosmetologia. 

 

Studenci kosmetologii I0 wskazali w komentarzach główne przyczyny swojego niezadowolenia 

z zajęć, dlatego możliwe jest na ich podstawie przedstawienie rekomendacji dotyczących działań w 

kierunku doskonalenia jakości kształcenia.  

Jako przyczynę swojego niezadowolenia studenci wskazywali niewystarczające przygotowanie 

merytoryczne nauczyciela do zajęć. Wskazywano, że: „Prowadzący miał problem z wyjaśnieniem 

podstawowych pojęć. Nie potrafił wytłumaczyć wykonywanych ćwiczeń, często się mylił w swojej 

wiedzy. Nie umiał wykonać obliczeń do ćwiczeń, zrobili to za niego studenci”. W innym przypadku 

wskazano, że: „wykazała się słabą wiedzą na temat podstaw chemii, co jest wskazane przy technologii 

formy kosmetyku. Nie zawsze potrafiła odpowiadać na zadawane pytania studentów. Pani prawie się 

nie odzywała. Nie umiała odpowiedzieć na pytania studentów”. 

Studenci zwracali też uwagę na formę prowadzenia zajęć i przekazywane treści 

nieodpowiadające specyfice przedmiotu. Wskazano, że: „Wykłady odbywały się w sposób chaotyczny 

i nie zawsze tematyka była związana z dietetyką”( przedmiot zasady prawidłowego żywienia i 

dietetyka). „Po tym przedmiocie spodziewałam się czegoś więcej. Jeden ze studentów opisuje sytuację, 

gdy na zajęciach zamiast treści programowych „ Zamiast dietetyki były poruszane tematy o marketingu, 

przedsiębiorczości...i wiele innych dziedzin nauki jednak nic konkretnego z tych ćwiczeń nie wyniosłam”. 

W przypadku ćwiczeń z przedmiotu Podstawy farmakognozji wskazano, że mimo właściwej postawy 

nauczyciela przedmiot budzi zastrzeżenia, gdyż nie jest dostosowany do specyfiki kierunku studiów. 

Jak pisze student: „Nauczyciel bez zarzutów, jednak treść przedmiotu nie do końca dopasowana do 

kierunku i realnych potrzeb ”. 

Przyczyną niezadowolenia jest także aspekt związany z budowaniem przez nauczyciela relacji 

ze studentami. Wskazano, że: „Ciągłe pouczanie, wytykanie rzekomych błędów, przechwalanie się i 

wywyższanie nie sprzyjają budowie pozytywnych relacji między ludźmi. Nie pomagała nam w 

zdobywaniu wiedzy”.  

Wskazywano także przypadki niepoprawnego sposobu oceny wiedzy studenta, a także 

nieścisłości, co do formy i terminu zaliczenia. Jak pisze jeden ze studentów „stosowano niejawny 

sposób oceniania zaliczeń, brak spójności między tematami obowiązującymi na kolokwiach, a treścią 

podaną na zaliczeniach”. Do zaliczenia nie doszło z winy prowadzącej. W związku z tym wszystkie 
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studentki otrzymały 3 na koniec semestru (które można było poprawić w ustalonym terminie). Termin 

został zmieniony i skrócony bez naszej wiedzy oraz żadnego uprzedzenia, w związku z tym zostałyśmy 

poinformowane o fakcie w dniu, który okazał się jedynym możliwym do poprawy (z tygodnia zrobił się 

jeden dzień”. 

Komentarze, które stanowiły uzasadnienie pozytywnej oceny nauczyciela stanowią źródło 

informacji na temat szczególnie preferowanych przez studentów form realizacji zajęć. Wysoko 

oceniano przede wszystkim przedmioty prowadzone w oparciu o różnorodność metod dydaktycznych, 

nastawienie na praktykę oraz angażowanie uczestników zajęć w dyskusję. Studenci uzasadniający 

wysokie oceny wykładowców wskazywali, że: „Zajęcia prowadzone bardzo ciekawie, z wykorzystaniem 

różnych pomocy dydaktycznych, m. in. filmów o różnorodnej tematyce”. „Pani doktor ma ogromną 

wiedzę, którą w sposób ciekawy potrafi przekazać studentom. Pani doktor prezentuje materiał w 

bardzo ciekawy, interesujący sposób, udostępnia materiały dodatkowe oraz konkretnie określa zakres 

obowiązującego materiału na zaliczeniach.” Studenci doceniają także wysokie przygotowanie 

merytoryczne prowadzących zajęcia. Uzasadniając wysoką ocenę wskazano, że prowadzący: „ma 

bardzo solidną wiedzę na temat omawianych zagadnień na zajęciach, odpowiada na każde, nawet 

najtrudniejsze pytania. Pani mgr w bardzo ciekawy zarówno teoretyczny jak i praktyczny sposób 

przekazuje studentom wiedzę, przez co zajęcia są bardzo ciekawe i przyjazne.” 

Wskazane komentarze mogą stanowić przykład dobrych praktyk oraz cenne źródło informacji 

dla nauczycieli akademickich, chcących doskonalić swój warsztat dydaktyczny, ponieważ wskazane są 

w nich aspekty, które mają dla studentów szczególne znaczenie i są w ich opinii kluczowe dla 

efektywności procesu dydaktycznego.   

 

Wnioski i rekomendacje 

 Kierunek kosmetologia I stopnia w roku akademickim 2013/2014 został oceniony wysoko, 

lecz nieznacznie niżej niż w roku poprzednim. 

 

 Dążąc do doskonalenia jakości kształcenia na kierunku należy w pierwszej kolejności zadbać o 

takie aspekty kształcenia jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez 

nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami 

sprzyjających zaangażowaniu i aktywności gdyż w ich przypadku nastąpił najwyższy spadek 

oceny. 

 Doskonaląc warsztat dydaktyczny nauczycieli warto upowszechniać aktywizujące metody 

kształcenia, polegające na zaangażowaniu zarówno nauczycieli jak i studentów, gdyż w opinii 

studentów są one najskuteczniejsze. 

  Doskonaląc kształcenie należy eliminować zdarzające się przypadki nieprzygotowania 

nauczycieli do zajęć. 

  Należy eliminować zdarzające się przypadki realizacji zajęć niezgodnie z założonymi efektami 

kształcenia.  

 Warto uwzględnić sygnalizowaną w niektórych przypadkach potrzebę dostosowania treści 

zajęć do specyfiki kierunku studiów 
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 Należy eliminować zdarzające się przypadki nieprawidłowości podczas weryfikacji efektów 

kształcenia.  

 

Pielęgniarstwo 

 

Kierunek pielęgniarstwo realizowany jest na UM w systemie dwustopniowym. Studia 

prowadzone są w trybie zarówno stacjonarnym, jak i niestacjonarnej, jednakże studia pierwszego 

stopnia na kierunku pielęgniarstwo realizowane w trybie niestacjonarnym prowadzone są, jako tzw. 

studia „pomostowe”. Każda z wymienionych form studiów analizowana jest osobno w celu uchwycenia 

specyfiki każdej z nich.   

 

Pielęgniarstwo I stopnia 

 

Proces dydaktyczny na kierunku pielęgniarstwo I stopnia został oceniony dość wysoko. Średnia 

ogólna kształcenia wynosząca 4,54 sytuuje ten kierunek na czternastym miejscu wśród wszystkich 

objętych badaniem kierunków UM w Lublinie (ranking kierunków zawiera Wykres 6).  Ponadto 

zauważalny jest systematyczny wzrost satysfakcji studentów z ogólnej jakości kształcenia na tym 

kierunku. Zestawienie ocen z poszczególnych lat zawarto na Wykresie 17. 

Wykres 17. Zmiana oceny kształcenia na kierunku pielęgniarstwo I stopnia. 

 
 

Oceny poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo I stopnia nie były 

bardzo zróżnicowane. Analizując oceny uwzględnionych w badaniu aspektów kształcenia na tym 

kierunku zaobserwowano tendencję występującą także na pozostałych kierunkach studiów na UM. 

Najniżej ocenione zostały dwa aspekty, takie jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy 

przez nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 

zaangażowaniu i aktywności. Pomimo ogólnego wzrostu oceny kształcenia na tym kierunku te dwa 

aspekty zostały ocenione nieco niżej niż przed rokiem. Najwyżej oceniono aspekty, takie jak: 

punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystania czasu podczas zajęć, przygotowanie 

merytoryczne nauczyciela do zajęć oraz sprawiedliwy sposob przyznawania zaliczenia przedmiotu 

przez nauczyciela. Ocenę poszczególnych aspektów kształcenia zawarto na Wykresie 18.  
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Wykres 18. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo I stopnia. 

 
 

Analiza komentarzy umieszczanych przez studentów w ankiecie umożliwia głębsze 

zrozumienie potrzeb i oczekiwań studentów wobec procesu dydaktycznego. Dążąc do podniesienia 

jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo I stopnia w pierwszej kolejności należy zadbać o jakość 

zajęć, podczas których kształtowane są umiejętności praktyczne.  

O tym, że jest to jest to problem istotny świadczą komentarze studentów takie jak: „na 

zajęciach z przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne (zajęcia praktyczne) nie nauczyłam się 

niczego nowego, poza wykonywaniem pomiarów glikemii i ciśnienia nie robiliśmy nic, co pozwoliłoby 

nabyć nam nowe umiejętności.” Inny przypadek, w którym studenci zgłaszają potrzebę poszerzenia 

wymiaru praktycznego zajęć to przedmiot położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-

ginekologiczne (zajęcia praktyczne). Zwracana jest tutaj uwaga na „brak konkretnych zajęć na oddziale, 

podczas zajęć dużo czasu wolnego, zmarnowanego.” Co w przypadku zajęć praktycznych jest według 

studentów koniecznością. W przypadku przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne (zajęcia 

praktyczne) wskazano, że: „Prowadząca była punktualna, niestety czas na zajęciach spędzony na 

korytarzu”. Należy się więc przyjrzeć realizacji wskazanych zajęć praktycznych by zapewnić studentom 

możliwość zdobycia założonych w ich ramach umiejętności. 

Pojawiła się również uwaga odnośnie kompetencji i przygotowania merytorycznego do zajęć 

niektórych nauczycieli. Jeden ze studentów pisze: „wiele ważnych informacji nie zostało nam 

przekazane lub informacje nie były rzetelne, dopiero inne prowadzące lub pielęgniarki na praktykach 

pokazywały nam realia. Pomijane były naprawdę ważne dla naszego bezpieczeństwa informacje (jak 

ściąganie igieł ze strzykawek po kontakcie z pacjentem, wg osoby prowadzącej powinniśmy to robić 

palcami).”   W innym przypadku wskazano, że: „czytanie slajdów to nie jest najlepszy sposób 

przekazywania wiedzy”.  

Niezadowolenie budziły także kwestie związane z organizacją zajęć dydaktycznych. Zwracano 

uwagę na przedłużające się zajęcia, wskutek czego niektórzy ze studentów mają problem z dotarciem 

na następny przedmiot. Jeden ze studentów zauważa, że: Zajęcia przedłużały się nawet o 1,5h. Przy 

lepszym zorganizowaniu czasu podczas zajęć można było tego uniknąć.    
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Zdarzają się także pojedyncze przypadki, w których przyczyną niezadowolenia są nieobecności 

nauczycieli. Aspekt ten w ankiecie został oceniony wysoko, więc nie ma przesłanek do niepokoju 

pojawiają się jednak opinie takie jak: „nauczyciel nie zjawił się na zajęciach, bez wcześniejszego 

poinformowania studentów” lub „spóźnianie się, częste odwoływanie zajęć”, „prowadząca jest 

nieobecna bądź jest w zupełnie innym miejscu szpitala niż powinna być.” 

Zgłaszane są także zastrzeżenia, co do procesu przyznawania zaliczeń przedmiotów. Studenci 

wskazują w niektórych przypadkach na potrzebę lepszego dostosowania czasu przeznaczonego na 

wypełnienie testu. Jeden ze studentów zauważa:, „jeśli na zaliczeniu końcowym nie można spokojnie 

zastanowić się nad pytaniem i dokładnie wybrać odpowiedzi to ocena końcowa na pewno nie jest 

adekwatna do wiadomości, jakie posiada student”.  

Pojawiają się również negatywne opinie odnośnie budowania relacji ze studentami, które 

sprzyjają zaangażowaniu oraz lepszemu przyswajaniu wiedzy z przedmiotu. Studenci zgłaszają 

zastrzeżenia, co do traktowania przez prowadzących zajęcia, którzy w niektórych przypadkach 

stwarzają stresującą atmosferę, co nie sprzyja efektywnej nauce. Jak pisał student: „Prowadzący 

stwarzał bardzo nieprzyjemną atmosferę między studentami a prowadzącym, częste obraźliwe 

komentarze w kierunku niektórych studentów”. 

Niezadowolenie studentów powodowały sytuacje braku wyjaśniania treści stwarzających 

studentom trudności. Jeden ze studentów zauważa, że: „zajęcia opierane były głównie na wiedzy 

studentów, w przypadku niewiedzy zostawaliśmy odsyłani do literatury, więc o przekazywaniu wiedzy 

ciężko pisać”.  

Na zajęciach praktycznych studenci, jako element niezbędny wymieniają aspekt 

komunikatywności na linii nauczyciel-student. Jako przykład dobrych praktyk można wskazać sytuację 

opisaną w komentarzu, kiedy to według studentów prowadzący: „ma rewelacyjny kontakt ze 

studentami, ze wszystkich praktyk, jakie miałam do tej pory te wspominam najlepiej. Została nam 

przekazana nie tylko wiedza kliniczna, ale też zagadnienia praktyczne. Pierwszy raz nauczyciel zwrócił 

nam uwagę na podejście do pacjenta, okazywanie mu szacunku, a nie traktowanie go przedmiotowo, 

jak obiekt, na którym wykonujemy czynności pielęgniarskie.” 

 

Wnioski i rekomendacje 

 Kierunek pielęgniarstwo I stopnia został oceniony wysoko. Widoczny jest również 

systematyczny wzrost satysfakcji studentów od początkowej edycji badania. 

 Chcąc doskonalić proces kształcenia należy zacząć od takich aspektów jak: umiejętność 

skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela oraz umiejętność budowania przez 

nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności.  

 Doskonaląc proces kształcenia należy zapewnić wysoką, jakość zajęć praktycznych gdyż nie 

zawsze zapewniały one realizację zakładanego programu kształcenia. 

 Należy zadbać o dobrą organizację zajęć w celu unikania problemu trudności z dotarciem z 

jednych zajęć na kolejne.  

 Należy przeciwdziałać zdarzającemu się problemowi niepunktualności i nieobecności oraz 

nieprzygotowania niektórych nauczycieli do zajęć.  
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 Należy unikać realizacji zajęć polegającej na czytaniu treści prezentacji, gdyż jest to w opinii 

studentów metoda nieskuteczna.  

 Należy stosować metody dydaktyczne przyczyniające się do budowania odpowiednich relacji 

między nauczycielem a studentami.  

 Należy doskonalić proces weryfikacji efektów kształcenia, tak, aby czynniki organizacyjne (np. 

czas egzaminu) nie wpływały na jego przebieg i rezultaty.  

 

Pielęgniarstwo II stopnia  

 

Ocena ogólna kształcenia na kierunku pielęgniarstwo II stopnia jest wysoka i wynosi 4,58. W 

roku 2013/2014 zmianie uległa tendencja spadkowa, która utrzymywała się przez dwie poprzednie 

edycje badania.  Wykres 42 przedstawia oceny z poszczególnych lat. 

Wykres 19. Zmiana oceny kształcenia na kierunku pielęgniarstwo II stopnia 

 
 

Analiza ocen uwzględnionych w badaniu wykazuje sytuację analogiczną między I a II stopniem 

studiów na kierunku pielęgniarstwo. Najniżej ocenione zostały dwa aspekty, takie jak: umiejętność 

skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela 

relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. Poniżej średniej ogólnej oceniono 

także aspekt związany ze sposobem przyznawania zaliczenia przedmiotu przez nauczyciela.   

Najwyżej oceniono aspekty, takie jak: punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystania 

czasu podczas zajęć oraz przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć. Ocenę poszczególnych 

aspektów kształcenia zawarto na Wykresie 20.  
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Wykres 20. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo II stopnia. 

 

Analiza ocen z uwzględnieniem formy realizacji studiów nie wykazała znaczących różnic w 

ocenie. Kierunek pielęgniarstwo II stopnia został nieznacznie wyżej oceniony przez osoby studiujące w 

systemie stacjonarnym. Analiza danych z badania ankietowego nie umożliwia jednak wyjaśnienia tej 

zależności.  

Wykres 21. Ocena kształcenia na kierunku pielęgniarstwo II stopnia według formy studiów 

 
 

Mimo ogólnej wysokiej oceny kształcenia analiza komentarzy umieszczanych w ankietach 

dostarcza informacji, jak można zadbać o jego jeszcze wyższą jakość. Wskazano w nich zarówno 

argumenty będące uzasadnieniem negatywnych ocen, jak i pozytywnych, które mogą posłużyć, jako 

przykład dobrych praktyk dla innych nauczycieli, gdyż wskazano w nich czynniki, które w najwyższym 

stopniu wpływają na efektywność przyswajania wiedzy i umiejętności przez studentów.  

Argumenty uzasadniające niskie oceny wskazywane przez studentów odnoszą się do sposobu 

weryfikacji efektów kształcenia. Studenci wskazywali zdarzający się problem braku 

zdefiniowaniowanych wymagań wymaganych podczas przyznawania zaliczenia. Powyższe problemy 
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skutkują stosowaniem niedostatecznie zróżnicowanej skali ocen, w związku z czym wszyscy studenci 

otrzymali jednakowe oceny. Jak podają studenci: „Nie wiedzą, czego od nas wymagać. Wszyscy 

otrzymują takie same oceny”.  

Powodem niezadowolenia zgłaszanym przez studentów były również treści zajęć. Według 

opinii studentów w niektórych przypadkach „nauczane są treści, co, do których w pracy zawodowej 

pielęgniarka nie posiada uprawnień”. Należałoby zatem przyjrzeć się sylabusom oraz realizacji zajęć by 

w większym stopniu dostosowywać treści kształcenia do specyfiki kierunku studiów. 

Powodem do niezadowolenia jest nieefektywne wykorzystywanie czasu podczas zajęć. Jeden 

ze studentów zauważa, że: „ Temat zajęć zazwyczaj różni się od tematu poruszanego przez 

prowadzącego” lub „ Doktor może i merytorycznie przygotowany niestety zamiast przekazywać wiedzę 

woli opowiadać historie niezwiązane z tematem zajęć”. Takie zachowanie wpływa na negatywną oceną 

studentów gdyż powoduje nieefektywne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na zajęcia.  

Inną przyczyną nieefektywnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na zajęcia są 

zdarzające się przypadki, kiedy zajęcia nie odbyły się z winy prowadzącego. Jak wskazał jeden ze 

studentów: „studenci nie zawsze byli poinformowani o fakcie odwołania zajęć”. Wskazano również 

przypadki niepunktualności podczas prowadzenia zajęć. Jak wskazano w przypadku jednego z 

nauczycieli: „Zawsze się spóźniał i nie miał czasu na prowadzenie zajęć.” W innej sytuacji wskazano 

„Zajęcia rozpoczynały się zawsze z 15 min opóźnieniem. Podczas zajęć pani wysyłała e-maile, 

telefonowała itp.”.  

Zgłaszane są także przypadki braku odpowiedniego zaplecza administracyjno-technicznego. 

Studenci zwracają uwagę na problemy z przestarzałym sprzętem, wskutek czego nie wszystkie treści 

merytoryczne mogły zostać im przekazane podczas zajęć. Takie przypadki wystąpiły na przedmiocie 

wybrane zagadnienia opieki pielęgniarskiej w zakresie: pielęgniarstwa pediatrycznego oraz na 

przedmiocie wybrane zagadnienia opieki pielęgniarskiej w zakresie: klasyfikacje diagnoz i procedur 

pielęgniarskich w pediatrii, gdzie studenci wskazali, że: „przydałby się tam nowy rzutnik i komputer, bo 

ciągle się coś psuło”. „Pani dr miała problemy z komputerem, co nie wynikało z jej winy, ale z wadliwego 

sprzętu (przydałby się nowy komputer na katedrze).”  

Inny problem związany z organizacją zajęć został odnotowany odnośnie przedmiotu 

laryngologia, gdzie jeden ze studentów wskazuje, że: „nie było wyznaczonej sali na realizowanie 

ćwiczeń.” Należałoby zatem przejrzeć harmonogramy zajęć, aby eliminować tego typu niedogodności.  

Z niezadowoleniem spotykały się również sytuacje, kiedy ćwiczenia ograniczały się wyłącznie 

do przekazywania teorii. Jak wskazał student uzasadniając niezadowolenie: „zajęcia polegają na 

odczytywaniu prezentacji ”.    

Zdarzały się również przypadki, kiedy postawa osoby prowadzącej zajęcia wprowadzała 

atmosferę niesprzyjającą aktywności i zaangażowaniu studentów, co miało niekorzystny wpływ na 

przebieg zajęć. Choć są to przypadki pojedyncze należy dążyć do ich eliminacji, gdyż wpływają 

negatywnie na proces kształcenia i wizerunek Uczelni wśród studentów.   

Najczęściej pozytywne komentarze dotyczyły nauczycieli akademickich, którzy podchodzą do 

procesu dydaktycznego z dużym zaangażowaniem i pasją. Doceniano przygotowanie merytoryczne do 

zajęć połączone z przekazywaniem wiedzy w sposób swobodny, spójny i klarowny. Studenci wskazują 

także na potrzebę indywidualnego podejścia do kwestii spornych i wymagających głębszego 

zrozumienia. W komentarzach są również poruszane kwestie odpowiedniego przygotowania 

prowadzącego w niezbędne pomoce dydaktyczne. Studenci doceniają również nauczycieli, którzy są 

związani z ich kierunkiem zawodowo i potrafią wytłumaczyć techniczne oraz moralne aspekty pracy w 
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zawodzie pielęgniarki. Jak pisze jeden ze studentów na przedmiocie pielęgniarstwo europejskie: bardzo 

duże zaangażowanie i ogromna chęć przekazania nam czegoś więcej niż tylko suchych i mało 

znaczących definicji. Nawiązywała do życia i wskazywała jak ważna jest moralność oraz stosunek do 

siebie, współpracowników i pacjentów. 

 

Wnioski i rekomendacje 

 Kierunek pielęgniarstwo II stopnia oceniono dość wysoko oraz zahamowano obecny w 

poprzednich edycjach badania stopniowy spadek satysfakcji studentów z ogólnej, jakości 

kształcenia.  

 

 Najniżej ocenionymi aspektami kształcenia są: umiejętność przekazywania wiedzy przez 

nauczycieli oraz umiejętność budowania odpowiednich relacji sprzyjających zaangażowaniu 

studentów.  

 Należy eliminować problem nieefektywnego wykorzystywania czasu podczas zajęć, 

wynikającego z: a) zdarzających się sytuacji nieobecności oraz niepunktualności podczas zajęć, 

b) odbiegania podczas zajęć od ich głównego tematu. 

 Należy eliminować zdarzające się problemy podczas weryfikacji efektów kształcenia, 

polegające na niejasności kryteriów i wymagań stawianych studentom podczas przyznawania 

zaliczeń.  

 Należy zadbać o sprawność sprzętu wspomagającego proces kształcenia – komputerów i 

rzutników/projektorów. 

 Należy eliminować przypadki wprowadzania stresującej atmosfery podczas zajęć, gdyż wpływa 

to negatywnie na proces przekazywania wiedzy i interakcji podczas zajęć. 

 Studenci bardzo doceniają zajęcia, podczas których poza wiedzą kształtowane są umiejętności 

praktyczne oraz gdy wiedza odnoszona jest do praktyki zawodowej i nie ogranicza się do 

„suchej teorii ”. Należy zatem eliminować przypadki ćwiczeń realizowanych w formie 

odczytywania prezentacji oraz szczególnie dbać o wysoką jakość zajęć praktycznych. 

 

Pielęgniarstwo „pomostowe” 

 

 

Kierunek pielęgniarstwo pomostowe ze względu na ogólną jakości kształcenia oceniono na 

4,82, co stanowi trzecią najwyższą oceną w porównaniu z wynikami innych kierunków realizowanych 

na UM w Lublinie (ranking kierunków zawiera wykres 6).  

Pomimo bardzo wysokiej ogólnej oceny kierunku odnotowano, że pewne aspekty zostały 

ocenione niżej od pozostałych. Oceny te nie odbiegają znacząco poniżej średniej ogólnej dla kierunku 

jednak zaobserwowano spadek w porównaniu z poprzednią edycją badania. Najwyższy spadek nastąpił 

w przypadku skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela. Nieco niżej niż przed rokiem 

oceniono również umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 
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zaangażowaniu i aktywności. Należałoby więc specjalną uwagę skierować na doskonalenia procesu 

dydaktycznego na tym kierunku poprzez zadbanie o odpowiedni dobór metod dydaktycznych podczas 

zajęć.  Najwyżej oceniono natomiast przygotowanie merytoryczne nauczycieli do zajęć oraz 

punktualności nauczyciela i efektywności wykorzystywania czasu podczas zajęć, które to aspekty 

osiągnęły wskaźnik 4,85. Warto również odnotować istotny wzrost oceny dostępności nauczyciela dla 

studentów w czasie zajęć oraz konsultacji z poziomu 4,77 do 4,84.  Wykres 22 zawiera oceny 

wszystkich ocenianych aspektów dydaktyki na tym kierunku. 

Wykres 22. Ocen kształcenia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe ze względu na poszczególne aspekty kształcenia 

 
 

Niewielka jest liczba komentarzy umieszczonych w ankiecie przez studentów tego kierunku, 

dlatego trudno jest wskazać konkretne rozwiązania dla doskonalenia jakości kształcenia. Możliwe jest 

tylko przedstawienie aspektów dydaktyki, które są postrzegane, jako szczególnie cenne podczas 

uczenia się. Jako uzasadnienie wysokiej oceny nauczyciela wskazano przekazywanie dużej ilości wiedzy 

w sposób rzeczowy, zrozumiały poparty przykładami z praktyki.  

 

Wnioski i rekomendacje 

 Kierunek pielęgniarstwo pomostowe został oceniony bardzo wysoko.  

 

 Dążąc do doskonalenia, jakości kształcenia na kierunku należy w pierwszej kolejności zadbać o takie 

aspekty kształcenia jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela oraz 

umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i 

aktywności. 

 

 

 

 

4,81 4,83 4,80 4,77 4,804,85 4,85
4,78

4,83
4,79

4,84 4,82

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

Punktualność
nauczyciela i
efektywność

wykorzystywania
czasu podczas zajęć.

Przygotowanie
merytoryczne

nauczyciela do zajęć.

Umiejętność
skutecznego

przekazywania
wiedzy przez
nauczyciela.

Sprawiedliwość
sposobu

przyznawania
zaliczenia

przedmiotu przez
nauczyciela.

Umiejętność
budowanie przez

nauczyciela relacji ze
studentami

sprzyjających
zaangażowaniu i

aktywności.

Dostępność
nauczyciela dla

studentów w czasie
zajęć oraz

konsultacji.

Ogółem

2012/2013 2013/2014



Ocena nauczycieli akademickich 2013/2014 
 

 
33 

 

Położnictwo 

 

Kierunek położnictwo jest realizowany w systemie dwustopniowym. Studia prowadzone są w 

formie zarówno stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, jednakże studia I stopnia na kierunku położnictwo 

realizowane w trybie niestacjonarnym prowadzone są, jako tzw. studia „pomostowe. Każda z 

wymienionych form studiów analizowana jest osobno w celu uchwycenia specyfiki każdej z nich.  

Położnictwo I stopnia 

 

Proces dydaktyczny na kierunku położnictwo I stopnia oceniono pozytywnie - 4,34. Pod 

względem ogólnej oceny jakości kształcenia jest to kierunek studiów, który uplasował się na 

przedostatnim miejscu  spośród wszystkich prowadzonych na UM w Lublinie (ranking kierunków 

zawiera Wykres 6). Porównując wyniki z poprzednich lat da się zauważyć, że kierunek w edycji badania 

2013/2014 uzyskał najniższą ocenę satysfakcji z jakości kształcenia, jednak należy pamiętać o dość 

niskiej frekwencji studentów tego kierunku w ocenie jakości kształcenia. Była ona najniższa spośród 

wszystkich kierunków realizowanych na UM w Lublinie i wyniosła  16,84%. Ocenę kształcenia w 

poszczególnych latach zawarto na Wykresie 23. 

Wykres 23. Zmiana oceny kształcenia na kierunku położnictwo I stopnia 

 
 

Analizując oceny poszczególnych aspektów procesu dydaktycznego na kierunku położnictwo I 

stopnia można zauważyć, że w porównaniu z poprzednią edycją badania pogorszeniu uległy oceny 

wszystkich aspektów, które były uwzględnione również w poprzedniej edycji badania. Studenci 

najwyżej oceniają aspekty związane z przygotowaniem merytorycznym nauczyciela do zajęć oraz ze 

sprawiedliwością sposobu przyznawania zaliczenia przedmiotu przez nauczyciela. Jedynie oceny 

umiejętności przekazywania wiedzy przez nauczycieli oraz umiejętność budowania przez nauczyciela 

relacji ze studentami zostały ocenione nieco poniżej średniej dla kierunku. W obu przypadkach jest to 

spadek dość istotny - o ponad 0,20 punktu. Ocenę poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku 

położnictwo I stopnia zawiera Wykres 24.  
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Wykres 24. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku położnictwo I stopnia. 

 
Na podstawie komentarzy studentów można wskazać przyczyny pojawiającego się niższego 

zadowolenia studentów z niektórych aspektów kształcenia. Studenci wskazywali braki w treściach 

merytorycznych przekazywanych podczas zajęć.  

Studenci w ogólny sposób wskazywali niezadowolenie z przygotowania merytorycznego 

niektórych prowadzących do zajęć wskazując, że zdobyta podczas tych zajęć wiedza była dość skąpa.  

Częściej jednak uwagi odnosiły się do stosowanych metod dydaktycznych. Nieskuteczną formą 

realizacji zajęć w opinii studentów jest stosowanie w niektórych przypadkach metody polegającej na 

zaangażowaniu wyłącznie studentów.  Jak pisze student: „nie można mówić o przekazywaniu wiedzy, 

jeśli zajęcia polegały jedynie na przygotowaniu własnym studentów bądź odczytywaniu prezentacji 

multimedialnych.”  W innym przypadku wskazano: „Wiedza nie była przekazywana, czytane były 

referaty przez studentów pozostawione bez komentarza osoby prowadzącej”. Negatywnie oceniano 

również zajęcia, podczas których zdaniem studentów: „wszystko było dyktowane z komputera, na 

dodatek z prędkością światła”. W innym przypadku negatywną ocenę umiejętności przekazywania 

wiedzy uzasadniano, wskazując, że: „Czytania ze slajdów nie można nazwać przygotowaniem 

merytorycznym. Przełączania slajdów nie można nazwać umiejętnością skutecznego przekazywania 

wiedzy.” Należy zatem unikać tego typu form realizacji zajęć, gdyż oceniany jest, jako skrajnie 

nieefektywny. Wydaje się konieczne dokonanie analizy stosowanych metod dydaktycznych, aby 

zapewniały one osiąganie wszystkich założonych efektów kształcenia. 

Zjawiskiem negatywnie wpływającym na efektywność wykorzystywania czasu podczas zajęć 

jest zdarzający się problem braku punktualności wśród nauczycieli akademickich. Wskazano przypadki, 

kiedy: „Pan Doktor rzadko przychodził punktualnie, ale jest to całkowicie zrozumiałe, gdyż pacjenci są 

wiele ważniejsi niż studenci”. W innym przypadku wskazano, że: osoba prowadząca notorycznie się 

spóźniała, a tematem ćwiczeń było prywatne życie”. Chodź problem dotyczy nielicznych przypadków, 

negatywnie wpływa na postrzeganie przez studentów całości procesu kształcenia.  

Rekomendując praktyki, które w opinii studentów są skuteczne, należy wskazać na widoczną 

w komentarzach potrzebę kształtowania umiejętności praktycznego zastosowania nabytej wiedzy. 

Studenci szczególnie doceniają przypadki, których przykładem może być przedmiot anatomia, o 

którym jeden ze studentów pisze: „pan Doktor przynosił np. kości miednicy i pokazywał nam na niej 

wszystkie części, które w książce były średnio opisane. Bardzo nam to pomogło ”. Doceniano również 

zaangażowanie nauczyciela oraz stosowanie aktywizujących metod dydaktycznych, o czym świadczy 

jeden z komentarzy, w którym wskazano: „ wszelkie informacje, ich forma oraz sposób przedstawiania 
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były odpowiednio przygotowane. Atutem jest zachęcanie do dyskusji oraz gotowość do rozstrzygnięcia 

wszelkich problemów ”. 

 

Wnioski i rekomendacje 

 Kierunek położnictwo I stopnia oceniono pozytywnie. Ocena uzyskana w roku akademicki 

2013/2014 wyniosła 4,34 i jest to ocena najniższa wśród dotychczasowych edycji badania.  

 Należy zadbać o wyższą frekwencję studentów tego kierunku w badaniu, gdyż była ona najniższa 

wśród wszystkich badanych kierunków. 

 Dążąc do doskonalenia jakości kształcenia na kierunku należy w pierwszej kolejności zadbać o 

takie aspekty kształcenia jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela 

oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 

zaangażowaniu i aktywności. 

 Doskonaląc warsztat dydaktyczny nauczycieli należy unikać stosowanych niekiedy form 

polegających na odczytywaniu treści prezentacji. Nieefektywne jest również ograniczanie zajęć do 

wygłaszania referatów przygotowanych przez samych studentów. Należy upowszechniać 

interaktywne metody kształcenia opierające się na angażowaniu studentów podczas zajęć oraz 

tzw. metodą przypadków, gdyż takie formy spotykają się ze szczególną aprobatą studentów i są w 

ich opinii efektywne.  

 Należy unikać przypadków nieefektywnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na zajęcia 

wynikających z niepunktualności oraz nieobecności niektórych nauczycieli.  

 

Położnictwo II stopnia 

 

Proces dydaktyczny na kierunku położnictwo II stopnia oceniono wysoko – 4,64 co w 

porównaniu z poprzednią edycją badania, w której wskaźnik ten wynosił 4,38 jest zmianą bardzo 

pozytywną. Ocena ta jest także wyższa niż na kierunku położnictwo I stopnia, jednak należy zwrócić 

uwagę na niską frekwencję studentów tego kierunku w badaniu.  Pod względem ogólnej oceny 

kształcenia jest to piąty najwyżej oceniony kierunek spośród wszystkich realizowanych na UM w 

Lublinie (ranking kierunków zawiera wykres 6). Porównując wyniki badań z poszczególnych lat widać, 

że obecnie ogólna jakość kształcenia została oceniona jak dotąd najwyżej. Wyniki poszczególnych 

edycji badania zawiera Wykres 25.  
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Wykres 25. Zmiana oceny kształcenia na kierunku położnictwo II stopnia 

 
 

Wszystkie aspekty kształcenia na tym kierunku oceniono wysoko. Ponadto wszystkie aspekty 

kształcenia uległy poprawie w stosunku do poprzedniej edycji badania. Trudno jest zatem wnioskować 

na temat mocnych i słabych stron kształcenia. Przyjmując jako punkt odniesienia ogólną ocenę dla 

kierunku położnictwo II stopnia można wskazać, że nieco poniżej tej wartości znalazły się takie 

aspekty  jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela oraz umiejętność 

budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. 

Rekomendacja jest zatem taka sama jak w przypadku pozostałych kierunków. Najwyżej oceniono 

aspekty, takie jak: przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć oraz sprawiedliwy sposobu 

przyznawania zaliczenia przedmiotu przez nauczyciela. Ocenę poszczególnych aspektów kształcenia 

zawarto na Wykresie 26.  

Wykres 26. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku położnictwo II stopnia. 

 
 

Analiza komentarzy studentów pozwala przybliżyć przyczyny pojawiającego się czasami 

niezadowolenia studentów z niektórych aspektów kształcenia. Wysoka ocena jakości kształcenia na 

kierunku położnictwo II stopnia napawa optymizmem jednak w pewnych sferach zdarzały się 

odstępstwa. Studenci zwracali w szczególności uwagę na aspekt związany z punktualnością nauczycieli 

i efektywnym wykorzystaniem czasu podczas zajęć. Wskazano przypadki, kiedy nauczyciel: „spóźniał 

się na zajęcia nawet do godziny”. Negatywnie oceniano również przypadki, gdy „prowadzono rozmowy 

przez telefon podczas zajęć.” Jeden ze studentów pisze także, że osoba prowadząca: „nie przyszła raz 

na zajęcia, bo zapomniała, a także się spóźniała do 15 minut ”.    
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W opinii studentów ćwiczenia z przedmiotu Podstawy psychoterapii realizowane są w 

niewłaściwej formie. Wskazano, że: „Zajęcia prowadzone w formie warsztatów psychoterapii, co 

wymagało dzielenia się swoimi osobistymi uczuciami i prywatnymi sprawami”. W opinii studentów nie 

sprzyjało to zdobywaniu wiedzy i umiejętności gdyż powodowało wśród wielu studentów poczucie 

dyskomfortu. Również treści zajęć z tego przedmiotu w opinii studentów w małym stopniu odnoszą się 

do problemów typowych i specyficznych dla kierunku studiów, jakim jest położnictwo. Ich zdaniem 

powinny zawierać informację o sposobach komunikacji z trudnym pacjentem. Wskazano, że: „Wiedza 

przekazana zawierała informacje nieprzygotowujące przyszłe położne, często pracujące z trudnym 

pacjentem do udzielania mu wsparcia oraz rozpoznania w sytuacjach trudnych. Położna powinna 

posiąść podstawową wiedzę jak z takim pacjentem pracować”. 

Analiza komentarzy dostarczyła także informacji o formie prowadzenia zajęć, która jest 

szczególnie pozytywnie oceniany przez studentów. Przychylne reakcje dotyczyły nauczycieli 

akademickich wykazujących się komunikatywnością, klarownością i jasnością wypowiedzi oraz 

dostępnością dla studentów podczas zajęć i konsultacji. W przypadku przedmiotu opieka 

ginekologiczna nad kobietą i jej rodziną w różnych fazach życia i stanie zdrowia wskazano, że: 

„nauczyciel inspiruje i zachęca do pogłębiania wiedzy. Szczepi w studentach potrzebę dociekania 

tajników wiedzy medycznej. Wyraża się jasno, zwięźle i ciekawie przekazuje informacje”. Innym 

przykładem jest opinia o przedmiocie podstawy opieki profesjonalnej i nieprofesjonalnej nad osobą 

starszą gdzie jeden ze studentów stwierdza: „można było zwrócić się w każdej sprawie i z każdym 

problemem, jeśli chodzi o kwestie projektu”. Studenci doceniają także aspekt merytorycznego 

przygotowania prowadzącego do zajęć oraz wskazują na potrzebę różnorodności w stosowaniu metod 

dydaktycznych w trakcie realizacji przedmiotu. Na przykładzie przedmiotu działania środowiskowe 

wzmacniające sprawność i samodzielność starszego pacjenta wskazano, że: „prowadząca była do nich 

zawsze skrupulatnie przygotowana i starała się je urozmaicać”.  

 

Wnioski i rekomendacje 

 Jakość kształcenia na kierunku położnictwo II stopnia została oceniona wysoko. W roku 

akademickim 2013/2014 ocena wyniosła 4,64 i była najwyższa wśród dotychczasowych edycji 

badania.  

 

 Dążąc do doskonalenia jakości kształcenia na kierunku należy w pierwszej kolejności zadbać o 

takie aspekty kształcenia jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez 

nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami 

sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. 

 W celu doskonalenia procesu kształcenia na kierunku należy eliminować przypadki 

niepunktualności oraz nieobecności podczas zajęć. 

 

 Należy treści przedmiotu Podstawy psychoterapii dostosować do specyfiki kierunku studiów, 

jakim jest położnictwo, gdyż w obecnej formie w opinii studentów jest mało przydatny w 

przyszłej praktyce zawodowej. Również forma realizacji ćwiczeń z tego przedmiotu w opinii 

studentów wymaga zmiany.  
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Położnictwo „pomostowe” 

 

Proces dydaktyczny na kierunku położnictwo pomostowe oceniono bardzo wysoko – 4,83. Pod 

względem ogólnej jakości kształcenia jest to drugi najwyżej oceniony kierunek spośród wszystkich 

prowadzonych na UM w Lublinie (ranking kierunków zawiera Wykres 6).  W stosunku do poprzedniej 

edycji badania oceny poszczególnych aspektów kształcenia uległy nieznacznemu spadkowi.  

Przyjmując, jako punkt odniesienia ogólną ocenę dla kierunku można jedynie wskazać, że nieco poniżej 

tej wartości znalazły się takie aspekty  jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez 

nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 

zaangażowaniu i aktywności.  

Nieznacznie poniżej średniej znajdują się także aspekty związane z przygotowaniem 

merytorycznym nauczyciela do zajęć oraz sprawiedliwym sposobem przyznawania zaliczenia 

przedmiotu przez nauczyciela. Najwyżej punktualność nauczyciela oraz dostępność dla studentów. 

Rekomendacja jest, zatem podobna jak w przypadku pozostałych kierunków.  

Wykres 27 przedstawia poszczególne aspekty oceny kształcenia na tym kierunku.  

Wykres 27. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku położnictwo pomostowe. 

 
 

Analiza komentarzy umieszczanych w ankiecie może dostarczyć cennych informacji odnośnie 

przyczyn zdarzającego się niezadowolenia studentów z przebiegu procesu kształcenia.  Ze negatywną 

oceną spotkały się sytuacja niewłaściwej postawy nauczyciela w stosunku do studentów. Jako przykład 

przybliżający charakter problemu może posłużyć komentarz: „Zajęcia polegały na udowadnianiu 

położnym, jakie są puste i czego nie wiedzą”. W innym komentarzu wskazano, że „Pani ….. uważa nas 

studentów studiów pomostowych położniczych za obiboków, nieumiejących pisać czytać ani się 

prawidłowo wysławiać.” 

Z negatywną oceną spotkała się również sytuacja, gdy nauczyciel wykazywał brak 

przygotowania do prowadzonych zajęć. Jak piszą studenci: „nie tędy droga, że ktoś będzie prowadził 

wykłady bez przygotowania. Ja wiadomości mogę przeczytać sama, ale to nie oznacza, że na wykładach 

musimy czytać materiał, bo Pani się nie chce przekazać własnymi słowami.” 

Pozytywne komentarze uzasadniające wysoką ocenę dotyczyły przede wszystkim 

prowadzących, którzy prowadzili zajęcia z zaangażowaniem i pasją, a także dostarczali cennych 

wskazówek, które pomagają położnym w pracy zawodowej. Na przykładzie przedmiotu badania 
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fizykalne wskazano, że: „Zajęcia były prowadzone rzetelnie, z których można było wynieść różne 

ciekawostki oraz można je wykorzystać w pracy. Wiedza była przekazywana należycie i sumiennie”. 

Innym przykładem podawanym przez studentów jest przedmiot filozofia i etyka zawodu położnej. 

Wskazano, że: „Nawet nudne treści po wykładzie pani dr są super ciekawe, jeden z lepszych 

wykładowców”. 

 

Wnioski i rekomendacja 

 

 Kierunek położnictwo pomostowe został oceniony bardzo wysoko. Ze średnią ogólną 4,83 zajmuje 

on drugie miejsce wśród najwyżej ocenionych kierunków na UM w Lublinie 

 

 Dążąc do doskonalenia jakości kształcenia na kierunku należy w pierwszej kolejności zadbać o 

takie aspekty kształcenia jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela 

oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 

zaangażowaniu i aktywności. 

 

 Należy eliminować pojedyncze przypadki braku przygotowania nauczyciela do zajęć oraz 

nieodpowiedniej postawy w stosunku do studentów, gdyż wpływają one na negatywny wizerunek 

Uczelni w środowisku studentów.  

 

 Należy uwzględniać podczas doboru metod dydaktycznych specyficzne oczekiwania studentów 

studiów „pomostowych”. Szczególnie doceniano umiejętność przekazywania wiedzy w sposób 

odnoszący się do praktyki zawodowej. Sugeruje się zatem stosowanie metody dydaktycznej 

opartej na nauczaniu problemowym (ang. Problem Based Learning), gdyż w opinii większości 

studentów jest ona skuteczniejsza niż metody tradycyjne, zwłaszcza klasyczne wykłady.  

 

Ratownictwo Medyczne 

 

Kierunek ratownictwo medyczne w roku akademickim 2013/2014 został oceniony przez 

studentów na wysokim poziomie. Ocena 4,61 sytuuje go na siódmej pozycji w porównaniu z 

pozostałymi kierunkami realizowanymi na UM w Lublinie (Ranking zawiera Wykres 6).  Jednak od 

dwóch lat obserwuje się tendencje spadku satysfakcji studentów z jakości kształcenia na tym kierunku. 

Oceny w poszczególnych latach akademickich przedstawia Wykres 28.  
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Wykres 28. Zmiana oceny kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne 

 
 

Biorąc pod uwagę szczegółowe aspekty kształcenia na kierunku, odnotowano, że trzy z nich 

zostały ocenione poniżej średniej ogólnej. Były to: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy 

przez nauczyciela, umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 

zaangażowaniu i aktywności oraz punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystywania czasu 

podczas zajęć. Można także zauważyć, że w porównaniu do poprzedniej edycji badania każdy aspekt, 

który uwzględniono również w poprzedniej edycji badania, oceniono nieco niżej.  Nie powinno być to 

powodem do niepokoju, gdyż oceny te znajdują się nadal na wysokim poziomie, jednak należy 

przeciwdziałać tej negatywnej tendencji. Najwyższy spadek odnotowano w zakresie umiejętności 

przekazywania wiedzy przez nauczyciela oraz umiejętności budowania odpowiednich relacji ze 

studentami podczas zajęć.  

Najwyżej w roku 2013/2014 oceniono: dostępność nauczyciela dla studentów oraz 

przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć. Wykres 29 zawiera oceny wszystkich objętych 

badaniem aspektów kształcenia.  

Wykres 29. Ocen kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne ze względu na poszczególne aspekty kształcenia 

 

Analiza komentarzy umieszczanych przez studentów w ankiecie umożliwia lepsze zrozumienie 

oczekiwań studentów wobec procesu dydaktycznego. Studenci szczególnie zwracali uwagę na 

efektywność wykorzystywania czasu podczas zajęć. Nieprawidłowości zdarzające się w tym zakresie 

według ich opinii wynikały z: poruszaniu tematów niezwiązanych z tematyką przedmiotu. Jak wskazał 

jeden ze studentów: „Zajęcia praktyczne przeznaczano na rozmowy, czasem nie zupełnie na temat 

medycznych czynności ratunkowych.” Problem wynikał również ze zdarzającej się niektórym 

nauczycielom niepunktualności oraz obecności podczas zajęć. Według opinii studentów częste 
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spóźnienia i brak realizacji zajęć w zaplanowanym terminie skutkowało brakiem przyswojenia wiedzy 

niezbędnej do zaliczenia przedmiotu oraz „lukami w wiedzy” potrzebnej w dalszych etapach edukacji. 

Jeden ze studentów wskazał, że: „ Ze względu na nieobecność nauczyciela akademickiego nie został 

przedstawiony plan tematów zajęć. Na 3 wykładach był realizowany podobny temat a zatem 

nieprzygotowanie studentów do egzaminu końcowego, który jednocześnie jest przedmiotem 

kierunkowym i ważnym dla przyszłych ratowników medycznych.” Innym przykładem mogą być 

przedmioty, gdzie studenci zwracają uwagę na różny stopień zdobytej wiedzy przez grupy zajęciowe, 

gdyż zajęcia prowadzone były nieregularnie. Wskazywano również, że przyczyną nieefektywnego 

wykorzystywania czasu jest niewystarczające zaangażowanie prowadzącego podczas zajęć. Wskazano, 

że: „Nauczycielowi nie chciało się prowadzić zajęć. Zawsze dane czynności były pokazywane od 

niechcenia”. „Niechętnie odpowiada na pytania studentów”.  

Studenci zwracają także uwagę nieprawidłowości podczas procesu egzaminowania lub 

uzyskiwania zaliczeń z przedmiotów. Odnotowano przypadki, w których według opinii studentów, nie 

zostały podane warunki zaliczenia bądź były na tyle niejasne, że nie mogli oni przygotować się do 

uzyskania satysfakcjonującej oceny. Na przedmiocie socjologia i psychologia wskazano, że: „ Najpierw 

podkreślenie wagi aktywności na zajęciach w kontekście oceny końcowej, potem wycofanie się z tego”. 

Innymi przykładami niejednoznaczności systemu oceniania wskazanymi przez studentów były 

przedmioty medyczne czynności ratunkowe/SOR, medycyna katastrof, medycyna ratunkowa. Jeden ze 

studentów odnotowuje, że na przedmiocie medyczne czynności ratunkowe powodem jego 

niezadowolenia był podział oceny z przedmiotu na dwa aspekty: oceny cząstkowe oraz test końcowy. 

Wskazuje, że: „Uważam, że skoro najlepiej napisałem test z dwóch lat, który mówi więcej niż średnia 

ocen z jednego roku powinienem zostać proporcjonalnie nagrodzony a tak się nie stało”. Należy, zatem 

dużą wagę przykładać do procesu weryfikacji efektów kształcenia - jasności kryteriów, oczekiwań oraz 

stosowanych w tym celu metod - aby nie budziły on żadnych wątpliwości studentów.  

Zastrzeżenia budziły również treści niektórych zajęć. Zwrócono uwagę, że podczas przedmiotu 

etyka zawodu w małym stopniu uwzględniono aspekty specyficzne dla zawodu ratownika medycznego. 

Jak wskazano: „zabrakło wyjaśnienia kwestii problemów etycznych związanych z pracą ratownika 

medycznego.” 

 Powodem szczególnego niezadowolenia studentów z jakości kształcenia był przedmiot 

medyczne czynności ratunkowe/SOR. Zwracano uwagę na nieodpowiednie przygotowanie do 

obecności studenta w karetce pogotowia. W opinii studentów wymagana była od nich wiedza, której 

nie posiadają po wcześniejszych etapach edukacji, a personel nie jest chętny do dzielenia się posiadaną 

wiedzą i prezentuje negatywną postawę wobec studentów. Jeden ze studentów wskazuje, że: „Moim 

zdaniem mamy te ćwiczenia, po to aby nauczyć się czegoś,  aby ratownicy nas czegoś nauczyli, abyśmy 

dowiedzieli się jak wygląda praca w karetce.”.  

Pozytywne komentarze na temat, jakości kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne 

odnosiły się przede wszystkim do potrzeby kształtowania umiejętności praktycznego wykorzystywania 

wiedzy przez studentów w czasie zajęć. Studenci doceniają wykładowców przekazujących treści 

klarownie i wyczerpująco oraz stosujących metody dydaktyczne angażujące uczestników do aktywnego 

uczestnictwa w zajęciach. Jako przykład może posłużyć przedmiot choroby wewnętrzne, gdzie wysoką 

ocenę uzasadniano tym, że: „ podczas jednej jednostki ćwiczeń mamy możliwość zbadania wielu 

pacjentów, zapoznania się z wynikami pacjentów i różnicowania jednostek chorobowych na podanych 

przykładach.”  Zwracano także uwagę na treści związane z nietypowymi przypadkami chorobowymi, z 

którymi ratownicy medyczni mogą się spotkać podczas odbywania swojej pracy. Według opinii 
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studentów jest to element niezwykle ważny, gdyż przyczynia się do zainteresowania tematyką zajęć, a 

także prowadzi do chęci pogłębiania wiedzy studentów we własnym zakresie. Odnotowano także 

pozytywne opinie, co do wykładowców, którzy potrafią zainteresować tematyką zajęć. Wskazano, że: 

„Zaangażowanie i aktywność budowana jest poprzez ukazywanie wagi tego, czego się uczymy i czym 

będzie to skutkowało w przyszłej pracy i wstępnemu leczeniu pacjentów”. 

 

 

Wnioski i Rekomendacje 

 Kierunek ratownictwo medyczne oceniono wysoko.  Obecna ocena wynosi 4,61 i wpisuje się w 

trend stopniowego spadku satysfakcji studentów z ogólnej jakości kształcenia.  

 

 Chcąc doskonalić proces kształcenia należy zacząć od takich aspektów jak: umiejętność 

skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela, punktualność nauczyciela i efektywność 

wykorzystywania czasu podczas zajęć oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze 

studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności.  

 Należy eliminować zdarzające się przypadki nieefektywnego wykorzystywania czasu podczas zajęć 

spowodowane brakiem zaangażowania, niepunktualnością lub nieobecnościami niektórych 

nauczycieli podczas zajęć.    

 Należy dostosować treści zajęć z przedmiotu etyka zawodu do specyfiki kierunku studiów 

ratownictwo medyczne. W obecnej formie zdaniem studentów w małym stopniu odnosi się do 

typowych problemów spotykanych w zawodzie ratownika medycznego.  

 Należy doskonalić proces weryfikacji efektów kształcenia, gdyż zdarzają się sytuacje budzące 

poważne wątpliwości, co do obiektywności jego przebiegu.  

 Należy doskonalić praktyczny wymiar kształcenia gdyż zarówno pozytywne komentarze jak i 

negatywne wskazują, że jest to aspekt szczególnie istotny z punktu widzenia studentów. 

 

Zdrowie Publiczne 

 

Studia na kierunku zdrowie publiczne realizowane są w systemie dwustopniowym. W analizie 

studia  I i II stopnia na tym kierunku kształcenia traktowano osobno w celu uchwycenia ich specyfiki 

oraz wskazania indywidualnych rekomendacji.  

 

Zdrowie Publiczne I stopnia 

 

Proces dydaktyczny na kierunku zdrowie publiczne I stopnia został oceniony dość wysoko. 

Średnia ogólna kształcenia wynosząca 4,56 sytuuje ten kierunek na dwunastym miejscu wśród 

wszystkich objętych badaniem kierunków UM w Lublinie (ranking kierunków zawiera Wykres 6).  

Obserwuje się także tendencję spadkową w ocenie jakości kształcenia począwszy od edycji 2011/2012. 
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Spadek nie jest wysoki, jednak da się zaobserwować negatywną tendencję. Zestawienie ocen z 

poszczególnych lat zawarto na Wykresie 30. 

Wykres 30.  Zmiana oceny kształcenia na kierunku zdrowie publiczne I stopnia 

 
 

Podobnie jak w przypadku pozostałych kierunków prowadzonych na UM w Lublinie najniżej 

ocenione zostały dwa aspekty, takie jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez 

nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 

zaangażowaniu i aktywności. Najwyżej oceniono aspekty, takie jak: punktualność nauczyciela i 

efektywność wykorzystania czasu podczas zajęć oraz przygotowanie merytoryczne nauczyciela do 

zajęć. W stosunku do poprzedniej edycji badania wszystkie wskaźniki zanotowały nieznaczny spadek.     

Ocenę poszczególnych aspektów kształcenia zawarto na Wykresie 31.  

Wykres 31. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku publiczne I stopnia. 

 

Analiza komentarzy pozwala na ustalenie głównych przyczyn negatywnej oceny zajęć.  Krytyka 

dotyczyła umiejętności skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela. Studenci zwracają 

uwagę na nieskuteczność realizacji zajęć w formie ograniczającej się do odczytywania prezentacji bądź 

notatek. Według ich opinii zbyt duża ilość informacji podawana w takiej formie nie sprzyja 

efektywnemu przyswajaniu wiedzy. Zdarzały się także przypadki, gdy studenci podczas zajęć 

realizowanych w ten sposób nie mieli możliwości zadawania pytań w celu wyjaśnienia niezrozumiałych 

dla nich kwestii, co było przyczyną niezadowolenia.  

Studenci wskazali również na problem związany z procesem przyznawania zaliczeń. Zdarzały 

się pojedyncze przypadki, w których kwestionowano sprawiedliwość oceny. W innych przypadkach 

wskazano na problem braku wyjaśnienia i uzasadnienia przyznanej oceny, brak podania kryteriów, 
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które stosowano podczas przyznawania zaliczenia. W jednym przypadku wskazano także na 

niekonsekwencje w działaniach prowadzącego, który podając kryteria zaliczeniowe wskazywał na dwa 

aspekty: aktywność na zajęciach i test końcowy. W rezultacie studenci byli poddani ocenie tylko ze 

względu na test zaliczeniowy. 

W ocenie, jakości przekazywanych treści merytorycznych studenci szczególną uwagę zwracali 

na ich zgodność z sylabusami danych przedmiotów. Zdarzały się przypadki, gdy nauczyciel pomijał 

ważne kwestie lub też rozszerzał przedmiot o kwestie z nim niezwiązane, wymagając jednocześnie ich 

znajomości przy zaliczeniu przedmiotu. Według opinii studentów może być to dezintegrujące 

szczególnie w przypadku, gdy studenci opierają swą wiedzę na treściach podanych w sylabusie 

przedmiotu. 

Zdarzały się również pojedyncze przypadki spóźnień i nieefektywnego wykorzystywania czasu 

przeznaczonego na zajęcia spowodowane nieprzygotowaniem nauczyciela, złą organizacją zajęć oraz 

niepunktualnością niektórych nauczycieli.  

Pozytywne oceny studentów były najczęściej uzasadniane: punktualnością, dostępnością w 

czasie konsultacji, stosowaniem sprawiedliwych  zaliczenia oraz jasnością przekazywania treści. 

Zwracano także uwagę na realizację zajęć w oparciu o tzw. studium przypadku, którą to formę studenci 

wskazywali, jako najbardziej efektywną oraz angażującą studentów w proces nauki. Jeden ze 

studentów uzasadniając wysoką ocenę zajęć wskazał: „Bardzo dobrze zorganizowane zajęcia, każda 

minuta przewidziana, dużo zadań problemowych na rozwijanie logicznego myślenia i analizowania 

zjawisk”. 

 

Wnioski i rekomendacje 

 

 Kierunek zdrowie publiczne I stopnia został oceniony wysoko. Satysfakcja z ogólnej jakości 

kształcenia nieznacznie spadła w porównaniu z analogiczną oceną w roku ubiegłym. 

 Chcąc doskonalić proces kształcenia należy zacząć od takich aspektów jak: umiejętność 

skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela oraz umiejętność budowania przez 

nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności.  

 Kolejna edycja badania potwierdza, że studenci najbardziej preferują interaktywne formy zajęć 

polegających na zaangażowaniu i interakcji miedzy nauczycielem a grupą. Podkreśla się potrzebę 

łączenia zagadnień teoretycznych z praktyką zawodową. Jako skrajnie nieskuteczną wskazano 

formę zajęć polegającą na odczytywaniu treści wykładu z książki lub prezentacji bez dodatkowych 

wyjaśnień i odniesienia do praktyki. Rekomenduje się zatem ukierunkowywanie procesu 

kształcenia na nauczanie problemowe, gdyż zdaniem studentów jest ono skuteczniejsze od 

tradycyjnych metod „podających”.  

 

 Należy skrupulatnie podchodzić do przygotowywania narzędzi weryfikacji efektów kształcenia, 

tak, aby były obiektywne i nie budziły żadnych zastrzeżeń i wątpliwości. Należy jasno formułować 

kryteria oraz wymagania stawiane studentom, jako warunek zaliczenia gdyż przypadki 

nieprawidłowości w tym zakresie budzą poważne zastrzeżenia studentów.  
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 Należy zapobiegać sytuacjom nieefektywnego wykorzystywania czasu podczas zajęć wynikającego 

ze złej organizacji zajęć, niepunktualności lub niewystarczającego przygotowania nauczyciela.  

   Należy zapewnić realizację efektów kształcenia przewidzianych w sylabusie i unikać ich zmiany w 

trakcie realizacji zajęć. 

 

Zdrowie Publiczne II stopnia 

 

Kierunek studiów zdrowie publiczne II stopnia został oceniony wysoko i nieco wyżej niż zdrowie 

publiczne stopnia I. W stosunku do poprzednich edycji badania zanotowano również odejście od 

tendencji spadkowej obserwowanej w ubiegłych latach. Zdrowie publiczne II stopnia zajmuje dziewiąte 

miejsce wśród wszystkich objętych badaniem kierunków UM w Lublinie (ranking kierunków zawiera 

Wykres 6).   

Wykres 32. Zmiana oceny kształcenia na kierunku zdrowie publiczne II stopnia 

 
 

Biorąc pod uwagę szczegółowe aspekty kształcenia na kierunku zdrowie publiczne II stopnia 

dwa z nich osiągnęły ocenę poniżej średniej ogólnej: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy 

przez nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 

zaangażowaniu i aktywności.  

   Pozostałe aspekty zostały ocenione powyżej średniej ogólnej. Najwyżej ocenionymi 

aspektami kształcenia były: punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystywania czasu podczas 

zajęć oraz dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć oraz konsultacji. Oba te aspekty 

osiągnęły ocenę 4,62 na pięciostopniowej skali. Wykres 33 zawiera oceny wszystkich objętych 

badaniem aspektów kształcenia.  
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Wykres 33. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne II stopnia. 

 

Ważnych informacji dostarcza analiza komentarzy studentów umieszczanych w celu 

uzasadnienia przyznanej nauczycielowi oceny. Na ich podstawie można przybliżyć przyczyny 

zdarzającego się niższego zadowolenia z niektórych aspektów kształcenia.  

Wśród przyczyn niezadowolenia ze sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych wskazywano 

przypadki niewystarczającego przygotowania merytorycznego prowadzących do zajęć. Jak wskazują 

studenci zdarzają się przypadki, w których nauczyciel nie jest w stanie odpowiedzieć na podstawowe 

pytania ze strony studentów. Studenci zwracają także uwagę na przypadki nieodpowiedniej oceny 

stopnia ich wiedzy przez prowadzącego. Według ich opinii niewystarczająca jest wiedza przekazana 

podczas zajęć gdyż lepszą oceną nagradzani są studenci, którzy czerpali swoje informacje z Internetu. 

Przyczyną niezadowolenia wskazaną w komentarzach jest także punktualność i efektywność 

wykorzystywania czasu podczas zajęć. Wielokrotnie studenci zgłaszają zastrzeżenia odnośnie spóźnień 

prowadzących oraz nieobecności. Szczególnym przypadkiem jest także zmiana terminu odbywania 

zajęć oraz łączenia grup bez konsultacji ze studentami. Według studentów jest to sytuacja niepożądana 

i uciążliwa zwłaszcza dla osób, które godzą studia z pracą zawodową.  

Studenci w pozytywnych komentarzach odnoszących się do metod dydaktycznych doceniają 

prowadzących, którzy kładą nacisk na praktyczny wymiar zajęć. Jako pożądaną formę realizacji zajęć 

wskazano oparcie zajęć na rozwiązywaniu problemów opracowanych przez prowadzącego, dzięki 

czemu wiedza jest przez studentów łatwiej przyswajalna. Jeden ze studentów pisze: „Przygotowuje 

ciekawe zadania dla grupy, które ułatwiają zrozumienie tematu. Wielki plus za zaangażowanie w 

prowadzenie zajęć a nie kolokwialnie pisząc ich "odbębnienie". Atmosfera na zajęciach sprzyja 

poszerzaniu wiedzy”. 

Szczególnie doceniano nauczycieli, którzy potrafili zbudować pozytywną atmosferę podczas 

zajęć oraz charakteryzowali się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym. Studenci doceniają 

prowadzących przekazujących swoją wiedzę w oparciu „przykłady z życia”, a także najnowsze dane.  

Innymi aspektami, które wpływały na pozytywną ocenę procesu dydaktycznego były: 

punktualność, jasność zasad przyznawania zaliczenia, rzetelność i komunikatywność nauczycieli. Co 

warte odnotowania studenci doceniali także wykładowców wymagających oraz zaangażowanych.  

Doceniano również dostępność nauczyciela podczas konsultacji oraz możliwość komunikacji drogą 

mailową.  
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Wnioski i rekomendacje 

 Kierunek zdrowie publiczne II stopnia oceniono wysoko oraz nieznacznie wyżej niż studia 

pierwszego stopnia. Ponadto odnotowano wzrost satysfakcji studentów z jakości kształcenia w 

stosunku do poprzedniej edycji badania. 

 Chcąc doskonalić proces kształcenia należy zacząć od takich aspektów jak: umiejętność 

skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela oraz umiejętność budowania przez 

nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności.  

 Doskonaląc warsztat dydaktyczny należy zwracać uwagę na takie czynniki jak:  przygotowanie 

merytoryczne do zajęć. Zaleca się również stosowanie interaktywnych forma realizacji zajęć, 

dbanie o atmosferę relacji sprzyjająca aktywności studentów, nauczanie w oparciu o konkretne 

przypadki z praktyki zawodowej (nauczanie problemowe, ang. Problem Based Learning, Case 

Study) gdyż są to w opinii studentów najefektywniejsze formy realizacji zajęć.  

 Należy eliminować zdarzające się przypadki nieefektywnego wykorzystywania czasu 

przeznaczonego na zajęcia, wynikającego z niewystarczającego przygotowania nauczyciela, 

niepunktualności lub nieobecności nauczycieli podczas zajęć. 
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