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

w roku akademickim 2015/2016 przeprowadzono kolejną edycję badania jakości kształcenia. Badanie 

objęło studentów wszystkich kierunków i poziomów kształcenia, w tym również słuchaczy studiów 

podyplomowych. Przedstawiona w raporcie ocena zajęć dydaktycznych jest elementem całościowej 

ewaluacji kształcenia na UM w Lublinie, na którą składa się również ocena prowadzących zajęcia. 

Wyniki prowadzonych badań stanowią podstawę dla podejmowanych działań doskonalących a ich 

upowszechnianie ma na celu kształtowanie kultury jakości na naszej Uczelni.  

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

jednolitych magisterskich wszystkich kierunków studiów realizowanych na UM w roku akademickim 

2015/2016.  

 

Problematyka badań 

Przedmiot i cel badania 

 

Przedmiotem badania są aspekty zajęć dydaktycznych, które są dużym stopniu niezależne od 

jakości pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich. Badanie zostało wprowadzone w roku 

akademickim 2013/2014 i jest wynikiem konsultacji prowadzonych przez Uczelniany Zespól ds. Jakości 

Kształcenia ze środowiskiem akademickim – przedstawicielami studentów, doktorantów oraz 

nauczycieli akademickich. Stanowi ono uzupełnienie oceny prowadzących zajęcia i umożliwia 

pełniejsze zrozumienie uwarunkowań właściwego przebiegu procesu dydaktycznego. 

Coraz częściej wskazuje się, że potrzeby i oczekiwania studentów w zakresie edukacji 

i stosowanych w jej ramach metod dydaktycznych ulegają głębokim przemianom, co jest wynikiem 

szerszych zmian kulturowych i technologicznych, jakim ulega społeczeństwo. Jednym ze źródeł 

informacji na temat skuteczności stosowanych metod kształcenia jest opinia studentów. Dzięki 

systematycznemu monitoringowi 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 w obszarze doskonalenia procesu kształcenia, a także 

stanowi źródło inspiracji do wprowadzania innowacji w zakresie dydaktyki. Uczestnictwo studentów 

w badaniu przyczynia się do tworzenia kultury jakości na naszej Uczelni, gdyż stwarza możliwość 

współtworzenia wysokich standardów kształcenia. 

W raporcie przedstawiono ocenę przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2015/2016 

z uwzględnieniem podziału na rok studiów1 oraz formę studiów (stacjonarne i niestacjonarne).  

Należy zwrócić uwagę, że w planach studiów występują przedmioty o tej samej nazwie, jednak 

realizowane przez więcej niż jedną jednostkę organizacyjną i zarówno w planie studiów jak i 

w niniejszym raporcie traktowane są one, jako osobny przedmiot (w raporcie, podobnie jak w planie 

studiów, w celu zaznaczenia różnicy, nazwy takich przedmiotów pisane są inną czcionką – drukowaną 

bądź nie).  

                                                           
1 W wyniku zmian wprowadzanych w planach studiów zdarzają się sytuacje, że przedmiot, mimo że jest realizowany w trakcie jednego roku, 

w zestawieniu przedstawionym w raporcie pojawia się wiele razy. W efekcie wprowadzanych zmian różne roczniki studentów mogą 
realizować dany przedmiot w różnym terminie (w innym semestrze lub na innym roku studiów).  



3 

 

Problematyka badań 

 

Głównym problemem badawczym są uwarunkowania jakości dydaktyki na UM w Lublinie. 

W szczególności zwrócono uwagę na takie czynniki, jak: jakość przekazywanych treści, sposób ich 

przekazywania, oraz czas przeznaczony na realizację zakładanych efektów kształcenia. Badanie 

realizowano za pomocą elektronicznego modułu ankietyzacji w systemie Wirtualna Uczelnia. 

Kwestionariusz ankiety na rok akademicki 2015/2016 został zmodyfikowany w celu dostosowania go 

do specyfiki kształcenia na Uniwersytecie Medycznym. Pytanie o nabytą wiedzę i umiejętności 

praktyczne zostało rozbite na dwa pytania, ponieważ są to dwie osobne kwestie. Ankieta została 

poszerzona o pytanie dotyczące liczebności grup zajęciowych.  

Kwestionariusz zawierał siedem pytań, z których każde stanowiło osobne kryterium oceny 

zajęć. Respondenci każdy aspekt oceniali posługując się pięciostopniową skalą, w której 1 stanowiło 

ocenę najniższą a 5 najwyższą. Ponadto stworzono możliwość uzasadnienia swojej oceny w miejscu 

ankiety przewidzianym na dodatkowe komentarze i sugestie, a także wprowadzono w dwóch 

pytaniach (nr 4 i 6) możliwość wskazania odpowiedzi neutralnej  nie dotyczy, która nie jest brana pod 

uwagę podczas liczenia średnich ocen w pytaniach ze skalą liczbową. Podczas oceny przedmiotów 

realizowanych w roku akademickim 2015/2016 postawiono studentom następujące pytania:   

 

1. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu zostały jasno 

określone? 

2. W jakim stopniu sposób prowadzenia zajęć i wykorzystane metody dydaktyczne odpowiadały 

specyfice przedmiotu? 

3. Na ile zajęcia wzbogaciły Pana/Pani wiedze o nowe treści? 

4. Na ile zajęcia pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne? 

5. Na ile przedmiot spełnił Pana/Pani oczekiwania pod względem przekazywanych treści? (czy 

treści były nowe i nie powtarzały się w ramach innych przedmiotów i/lub lat studiów). 

6. Jak ocenia Pan/Pani dostępność podczas zajęć praktycznych/klinicznych/ćwiczeń odpowiednich 

pomocy dydaktycznych? 

7. Na ile liczebność grupy umożliwiła Panu/Pani efektywnie uczestniczyć w zajęciach? 

 

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 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 
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stanowi iloczyn liczby osób studiujących w danym roku akademickimi oraz liczby zajęć dydaktycznych, 

w których uczestniczyli.  

Drugi wskaźnik frekwencji 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). 

 

Frekwencja w badaniu  

 

W edycji badania w roku akademickim 2015/2016 frekwencja wyniosła 10%. Najwyższą 

frekwencję osiągnął Wydział Nauk o Zdrowiu (13%). Najniższa frekwencja miała miejsce na II Wydziale 

Lekarskim z Odziałem Anglojęzycznym (6%). 

Tabela nr 1 przedstawia frekwencję na poszczególnych wydziałach.  

Tabela 1 Frekwencja na poszczególnych Wydziałach na UM w Lublinie. 

Wydział 2015/2016 

Wydział Nauk o Zdrowiu 13% 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 12% 

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 10% 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym 6% 

Ogółem  10% 

 

Udział studentów w badaniu był znacznie niższy niż w roku 2013/2014 (27%) i 2014/2015 

(13%). Ogólny wskaźnik frekwencji jest niższy kolejno o 17 i 3 punkty procentowe. Najniższa frekwencja 

miała miejsce na kierunkach Zdrowie publiczne II stopnia (2%), Elektroradiologia II stopnia (2%), 

Położnictwo II stopnia (4%), Fizjoterapia II stopnia (4%), Pielęgniarstwo II stopnia (5%), kierunek 

lekarski na II Wydziale(5%) i na I Wydziale (8%), Dietetyka I stopnia (8%)..  

Tabela 2 przedstawia dane dla poszczególnych kierunków na temat frekwencji z trzech 

ostatnich lat. 

Tabela 2 Frekwencja studentów w ocenie zajęć dydaktycznych. 

Kierunek 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Higiena stomatologiczna - - 61% 

Fizjoterapia I° 19% 15% 39% 

Biomedycyna I° - - 34% 

Ratownictwo medyczne 30% 19% 24% 

Elektroradiologia I° 22% 24% 22% 
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Kosmetologia I° 70% 23% 16% 

Lekarsko - dentystyczny 18% 16% 13% 

Farmacja 20% 8% 12% 

Techniki dentystyczne 51% 36% 12% 

Zdrowie publiczne I° 19% 10% 12% 

Kosmetologia II° 65% 11% 11% 

Położnictwo I° 22% 27% 11% 

Analityka medyczna 23% 16% 10% 

Pielęgniarstwo I° 21% 24% 10% 

Dietetyka I° 39% 15% 8% 

kierunek lekarski I Wydział 22% 10% 8% 

kierunek lekarski II Wydział 28% 9% 5% 

Pielęgniarstwo II° 30% 6% 5% 

Fizjoterapia II° 41% 7% 4% 

Położnictwo II° 42% 7% 4% 

Elektroradiologia II° - - 2% 

Zdrowie publiczne II° 38% 8% 2% 

Ogółem 27% 13% 10% 

 

W roku akademickim 2015/2016 odsetek ocenionych przedmiotów był niższy niż w roku 

poprzednim o 2 pkt procentowe. Najbardziej zauważalny spadek nastąpił na takich kierunkach jak: 

Fizjoterapia II° ( o 27 pkt procentowe), Pielęgniarstwo II°(o 18 pkt procentowych), Fizjoterapia I°  

(o 15 pkt procentowych), Ratownictwo Medyczne i Dietetyka I° o 12 pkt procentowych, Analityka 

Medyczna (o 10 pkt procentowych).  Frekwencja nieznacznie spadła na kierunku Elektroradiologia I° 

(o 3 pkt procentowe). Szczegółowe dane dotyczące odsetka ocenionych przedmiotów zawiera Tabela 

nr 3. 

Tabela 3 Odsetek ocenionych przedmiotów na poszczególnych kierunkach na UM w Lublinie. 

Kierunek 2014/2015 2015/2016 

Zmiana 
frekwencji 

 (w punktach 
procentowych) 

Biomedycyna I°  100% 100% 

Kosmetologia II°  100% 100% 

Pielęgniarstwo I° 93% 100% 7% 

Zdrowie publiczne I° 74% 99% 25% 

Położnictwo I° 63% 99% 36% 

Farmacja 66% 97% 31% 

Kosmetologia I° 94% 96% 2% 

kierunek lekarski II Wydział 79% 95% 16% 

Elektroradiologia I° 97% 94% -3% 

Zdrowie publiczne II° 80% 92% 12% 
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Położnictwo II° 66% 87% 21% 

kierunek lekarski I Wydział 79% 84% 5% 

Fizjoterapia I° 98% 83% -15% 

kierunek Lekarsko - dentystyczny 77% 83% 6% 

Techniki dentystyczne 78% 83% 5% 

Ratownictwo medyczne 94% 82% -12% 

Dietetyka I° 93% 81% -12% 

Pielęgniarstwo II° 92% 74% -18% 

Elektroradiologia II° 58% 74% 16% 

Analityka medyczna 79% 69% -10% 

Fizjoterapia II° 96% 69% -27% 

Higiena stomatologiczna  22% 22% 

Ogółem 83% 81% -2% 
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Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie. 
 
Ogólna ocena jakości zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie wynosi 4,38 (w roku ubiegłym 

wynosiła 4,36), co jest wynikiem dość wysokim. Zauważono tylko nieznaczną poprawę w stosunku do 
roku poprzedniego. Z powodu niskiej frekwencji wyniki badań należy traktować z ostrożnością.  

Wykres 1 zawiera oceny poszczególnych aspektów jakości kształcenia w obu semestrach roku 
akademickiego 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016. Rozpatrując oceny z uwzględnieniem siedmiu 
kryteriów, można zauważyć trwałą tendencję wzrostową. Podobnie jak przed rokiem, najwyżej 
oceniona została przejrzystość stosowanych kryteriów zaliczania przedmiotów (4,56). Nastąpił również 
nieznaczny wzrost oceny tego kryterium w porównaniu do roku poprzedniego. Najsłabszą stroną zajęć, 
podobnie jak przed rokiem, jest ich wpływ na rozwój wiedzy (4,31) i umiejętności praktycznych (4,15). 
Nastąpił również nieznaczny spadek oceny treści przedmiotowych zajęć (z 4,31 na 4,26) oraz 
dostępność pomocy dydaktycznych podczas zajęć praktycznych i/lub klinicznych (z 4,36 na 4,33). 
Wzrosła natomiast ocena form prowadzenia zajęć (z 4,41 na 4,44). Szczegółową ocenę poszczególnych 
aspektów prezentuje wykres 1. 

 

Wykres 1 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie. 
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Rozpatrując rozkład średnich ocen poszczególnych przedmiotów w ujęciu liczbowym oraz 

procentowym stwierdzono, że w skali całej uczelni poniżej oceny 3,0 oceniono 98 przedmiotów (5,2%). 

3 przedmioty (0,16%) nie spełniło zupełnie oczekiwań studentów, gdyż przyznano im najniższą ocenę 

z możliwych. Są to Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna na 1 roku Elektroradiologii II° 

(1,00), Wychowanie fizyczne  na 3 roku studiów stacjonarnych kierunku  Lekarskiego  II Wydziału   (1,00) 

oraz  Ustawodawstwo zawodowe położnej wymogi europejskie  na 2 roku Położnictwo II° (1,00).  

Na wykresie 2 i 3 przedstawiono rozkład średnich ocen poszczególnych przedmiotów w ujęciu 

liczbowym oraz procentowym.   

Wykres 2 Rozkład liczbowy średnich ocen przedmiotów na UM w Lublinie. 

 

Wykres 3 Rozkład procentowy średnich ocen przedmiotów na UM w Lublinie. 

 

Wprowadzony dodatkowy parametr statystyczny w postaci mediany, obok średniej 

arytmetycznej wskazuje na dość dobry poziom kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

Mediana, jest wyższa od średniej oceny przedmiotów na UM i wynosi 4,55 (tabela nr 4). Różnica 

informuje o występowaniu przedmiotów, których ocena jest poniżej 3 odchyleń standardowych 

(tzw. wartości skrajne), są to przedmioty, które nie spełniły lub spełniły w minimalnym stopniu 
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oczekiwania studentów  Mają one wpływ na wyniki średniej oceny zajęć dydaktycznych na UM. 

Mediana jest bardziej adekwatną miarą, ponieważ nie zależy ona od wartości skrajnych.  

Tabela 4 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie. 

Rok akademicki  
2015/2016 

Średnia Mediana Odchylenie standardowe  

Ocena 4,38 4,55 0,66 

 

Wartość typowa oceny przedmiotów na UM w Lublinie stanowi przedział między oceną 3,7  

a 5,0. W przedziale tym mieści się około 2/3 ocenionych przedmiotów. Ogólna ocen zajęć 

dydaktycznych jest dość dobra. Powyżej średniej ogólnej oceniono 52% przedmiotów (wykres nr 1), 

zwrócić jednak należy szczególną uwagę na przedmioty które nie spełniły lub spełniły w minimalnym 

stopniu oczekiwania studentów względem ocenianych aspektów. 

 

Ocena zajęć na poszczególnych Wydziałach UM w Lublinie 

 

Porównując oceny zajęć dydaktycznych z poprzednia edycją badania można zauważyć niewielkie 

różnice w średniej ocenie na poszczególnych Wydziałach UM w Lublinie. W roku akademickim 

2015/2016 najwyżej oceniono zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu (średnia 4,40). Na 

Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej odnotowano spadek oceny o 0,04 

punkty w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem 

Stomatologii nastąpił nieznaczny wzrost średniej oceny z 4,30 na 4,35. Podobnie na II Wydziale 

Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym nastąpił wzrost średniej oceny z 4,33 na 4,37. Na obu tych 

wydziałach - porównując trzy kolejne edycje badania - zaobserwować można  nieznaczny wzrost 

ogólnej oceny zajęć dydaktycznych. 

Wykres 4 przedstawia ogólną ocenę zajęć dydaktycznych na poszczególnych Wydziałach UM 

w Lublinie. 
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Wykres 4 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na poszczególnych Wydziałach na UM w Lublinie. 

 

Większe zróżnicowanie ocen ma miejsce na poziomie poszczególnych kierunków 

realizowanych na UM w Lublinie. Choć każdy z nich oceniono dość wysoko (najniższa uzyskana ocena 

wyniosła 3,81) istnieje wyraźne zróżnicowanie na kierunki lepiej i gorzej oceniane, potwierdzone 

wynikami z dwóch edycji badania.  

 Podobnie jak przed rokiem, najwyżej oceniono jakość zajęć dydaktycznych na kierunku 

Elektroradiologia I stopnia (4,81) 

 Wśród najniżej ocenionych kierunków znalazły się kierunki: Zdrowie Publiczne II stopnia (3,81), 

Elektroradiologia II stopnia (4,05) oraz Położnictwo II stopnia (4,08). 

W roku poprzednim, jednym z najniżej ocenianych kierunków był  kierunek Lekarski II 

Wydziału, jednak obecnie zajmuje znacznie wyższą pozycję w zestawieniu (wzrost średniej oceny o 0,64 

punkty). Istotny wzrost oceny (powyżej 0,4 pkt) nastąpił także na kierunku Zdrowie Publiczne I stopnia. 

Spadek oceny o więcej niż 0,1 pkt na przyjętej skali w stosunku do poprzedniego roku ma 

miejsce na kierunkach: Analityka medyczna (z 4,45 na 4,33), Położnictwo II stopnia (z 4,23 na 4,08), 

Pielęgniarstwo II stopnia (z 4,71 na 4,54), Dietetyka I stopnia (z 4,41 na 4,20), Kosmetologia I stopnia 

(z 4,42 na 4,20),  lekarsko – dentystycznym (z 4,53 na 4,22), Technikach dentystycznych (z 4,72 na 4,21) 

i Zdrowiu Publicznym II stopnia (z 4,43 na 3,81). 

Zróżnicowanie ocen rozumiane, jako standardowe odchylenie ocen poszczególnych 

przedmiotów od średniej ogólnej wynosi 0,24 i nie zmieniło się znacząco w stosunku do roku 

poprzedniego (rok wcześniej wynosiło 0,25). Zestawienie ocen poszczególnych kierunków zawiera 

Tabela nr 5.  

Tabela 5 Ocena zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach. 

Kierunek 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Elektroradiologia I° 4,96 4,88 4,81 

Zdrowie publiczne I° 4,43 4,26 4,70 

Ratownictwo medyczne 4,69 4,59 4,66 

Kosmetologia II° 4,55 4,55 4,64 

Biomedycyna I   4,59 

Lekarsko - dentystyczny 4,47 4,53 4,54 
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Pielęgniarstwo II° 4,56 4,71 4,54 

Higiena stomatologiczna   4,52 

Fizjoterapia II° 4,45 4,48 4,49 

Pielęgniarstwo I° 4,35 4,30 4,48 

Położnictwo I° 4,07 4,23 4,42 

Farmacja 4,16 4,38 4,37 

Analityka medyczna 4,49 4,45 4,33 

Kosmetologia I° 4,47 4,42 4,32 

Fizjoterapia I° 4,22 4,24 4,31 

kierunek lekarski I Wydział 4,20 4,19 4,22 

Techniki dentystyczne 4,41 4,72 4,21 

Dietetyka I° 4,33 4,41 4,20 

kierunek lekarski II Wydział 4,17 4,00 4,20 

Położnictwo II° 4,35 4,23 4,08 

Elektroradiologia II°   4,05 

Zdrowie publiczne II° 4,37 4,43 3,81 

 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym 

Frekwencja  

Na II Wydziale Lekarskim w roku akademickim 2015/2016 frekwencja wyniosła jedynie 6% 

(tabela nr 1). Spośród kierunków studiów prowadzonych na II WlzOA, kierunek Biomedycyna I° uzyskał 

najwyższą frekwencję (34%). Tendencję spadkową w ciągu trzech lat można zaobserwować na kierunku 

lekarskim. Najniższa frekwencja, która nie przekroczyła 10%, odnotowana została na kierunku  

lekarskim (5%) i elektroradiologii II °(2%) 

Pomimo tak niskiej frekwencji, kierunek lekarski będzie brany pod uwagę w badaniu, jednak 

pamiętać należy, że prezentowanie wyników badań przy tak niskiej frekwencji stwarza ryzyko braku 

wiarygodności.  

Dla kierunku elektroradiologia II° z powodu tak bardzo niskiej frekwencji przedstawiona 

zostanie jedynie tabela zawierająca oceny zajęć dydaktycznych/przedmiotów. 

Tabela nr 7 przedstawia frekwencję na poszczególnych kierunkach II Wydziału Lekarskiego  

z Oddziałem Anglojęzycznym. 

Tabela 6 Frekwencja na poszczególnych kierunkach na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym. 

II Wydział Lekarski  
z Oddziałem Anglojęzycznym 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Biomedycyna I°   34% 

Elektroradiologia I° 22% 24% 22% 

kierunek Lekarski 28% 9% 5% 

Elektroradiologia II°   2% 
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Ogólna ocena zajęć na Wydziale 

Na poziomie ogólnym (bez podziału na poszczególne kierunki kształcenia) II Wydział Lekarski 

został oceniony na 4,37, co jest oceną nieco wyższą niż przed rokiem (wykres nr 7). Pamiętać należy  

o niskiej frekwencji na Wydziale, która wyniosła 6% (tabela nr 1). Dlatego z ostrożnością należy 

traktować przedstawione poniżej wyniki, gdyż wnioski z badań mogą być mało reprezentatywne dla 

ogółu studentów tego wydziału.  

Wyniki badań wskazują, ze zajęcia na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym 

zostały oceniono dość wysoko. Ocena połowy zajęć w opinii studentów jest mniejsza lub równa ocenie 

4,63, a 50% uzyskało ocenę wyższą lub równą wartości mediany (tabela nr 8).  

Tabela 7 Ocena zajęć na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym. 

II Wydział Lekarski  
z Oddziałem Anglojęzycznym 

Średnia Mediana Odchylenie standardowe 

Ocena 4,37 4,63 0,76 

 

Różnica w wartości średniej oceny przedmiotów na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem 

Anglojęzycznym wskazuje na występowanie pewnej liczby przedmiotów poniżej 3 odchyleń 

standardowych (poniżej średniej 2,09). Mediana jest miarą bardziej adekwatną, ponieważ nie bierze 

pod uwagę wartości skrajnych. Jej wartość – 4,63 wskazuje na wysoką jakość kształcenia na Wydziale. 

Przedmioty, które nie spełniły lub spełniły w minimalnym stopniu oczekiwania studentów  pod 

względem ocenianych aspektów to :  

 kierunek lekarski studia stacjonarne Wychowanie fizyczne –3 rok(1,00), Język włoski 

dodatkowy do wyboru - 4 rok  (1,67), 

 Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna – elektroradiologia II° 1 rok (1,00),  

 kierunek lekarski studia niestacjonarne Medycyna rodzinna – kierunek lekarski 6 rok 

(1,57)oraz Patomorfologia – kierunek lekarski 3 rok (1,95) 

Odzwierciedla to rozkład średnich ocen poszczególnych przedmiotów w ujęciu liczbowym 

i procentowym (wykres 5). 
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Wykres 5 Rozkład statystyczny średnich ocen przedmiotów na IIWLzOA. 

 
 

Studenci II Wydziału Lekarskiego ogólnie wysoko oceniają zajęcia dydaktyczne (śr. = 4,37). 

W porównaniu z poprzednią edycją badania nastąpił wzrost oceny.  Najwyżej studenci oceniają 

aspekt dotyczący liczebności grup (4,57). Podobnie jak w poprzedniej edycji badania studenci również 

wysoko ocenili przejrzystość zasad i kryteriów przyznawania zaliczeń (4,52). Jednocześnie kryterium to 

odnotowało wzrost o 0,18 punktu. Najniżej oceniano aspekt dotyczący stopnia w jakim zajęcia 

przyczyniły się do rozwoju umiejętności praktycznych (4,10). Wykres nr 7 przedstawia szczegółowe 

wyniki. 
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Wykres 6 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym. 

 
 

W dalszej części Raportu poddano analizie ocenę kształcenia na poszczególnych kierunkach 

realizowanych na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym. Poza oceną każdego aspektu 

na skali liczbowej (od 1 do 5) w analizie wyników badania uwzględniono również komentarze 

studentów, które pozwalają lepiej zrozumieć problemy i potrzeby oraz poznać oczekiwania studentów 

w zakresie dydaktyki. Łączenie danych o charakterze ilościowym i jakościowym zwiększa rzetelność 

oraz trafność formułowanych rekomendacji.  
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Kierunek Lekarski II Wydziału 

Studenci dość wysoko oceniają jakość zajęć dydaktycznych na kierunku Lekarskim II Wydziału. 

Ocena w roku akademickim 2015/2016 wyniosła 4,20 (tabela 5) i utrzymuje się ona na podobnym 

poziomie, jak w poprzednich edycjach badania.  

 

Wyniki należy jednak traktować z dużą ostrożnością, ponieważ w roku akademickim 

2015/2016 frekwencja w badaniu wyniosła jedynie 5 % (tabela 6) 

 

Struktura ocen poszczególnych aspektów zajęć na kierunku Lekarskim odpowiada tendencji widocznej 

na poziomie Wydziału. Najniżej studenci oceniają  aspekt dotyczący stopnia w jakim zajęcia przyczyniły 

się do rozwoju umiejętności praktycznych (3,83). Spadek oceny nastąpił w przypadku dwóch aspektów: 

dostępności odpowiednich pomocy dydaktycznych (o 0,09 punktu) oraz przekazywanych treści (spadek 

o 0,05 punktu). W pozostałych przypadkach nie zauważono istotnych zmian. Dwa najwyżej oceniane 

aspekty zajęć to liczebność grup, pozwalająca efektywnie uczestniczyć w zajęciach oraz  przejrzystość 

kryteriów przyznawania zaliczeń (wzrost średniej oceny o 0,08 punktu). Wykres 8 przedstawia 

szczegółowe oceny poszczególnych aspektów zajęć.  
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Wykres 7 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim II Wydziału lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym. 

 
 

Analiza rozkładu statystycznego średnich ocen poszczególnych przedmiotów wskazuje, że nie 

wyżej niż na 2,5 oceniono 9 przedmiotów (2,3%). Wysoką ocenę (powyżej 4 pkt) osiągnęło 61% 

przedmiotów (wykres 9). 

Wykres 8 Rozkład statystyczny średnich ocen na kierunku Lekarskim. 

 

  Wyniki zawarte w tabeli 9 wskazują na dość dobrą jakość kształcenia na kierunku lekarskim. 

Wartość mediany, będąca wyższą od wartości średniej oceny, jest miarą lepiej wyrażającą ocenę zajęć 
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dydaktycznych na kierunku lekarskim, ponieważ jest ona niezależna od skrajnych średnich ocen zajęć 

dydaktycznych (poniżej 3 odchyleń standardowych). Przedmioty, których ocena jest poniżej 3 odchyleń 

standardowych (średnia 1,77) to: 

 Wychowanie fizyczne - 3 rok st (1,00),  

 Medycyna rodzinna - 6 rok st (1,57),  

 Język obcy dodatkowy do wyboru - włoski - 4 rok st (1,67) (tabela 10). 

Większośc przedmiotów mieści się w przedziale średnich ocen od 3,3 do 5,0. 

Tabela 8 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Lekarskim II WLzOA. 

Kierunek lekarski  Średnia Mediana Odchylenie standardowe 

Ocena 4,20 4,46 0,81 

 

Tabela 10 zawiera oceny zajęć na kierunku Lekarskim II Wydziału. W zestawieniu osobno 

potraktowano zajęcia prowadzone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (oznaczone skrótem 

nst).  

Tabela 9 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Lekarskim. 

Przedmiot Ocena Frekwencja 

Anatomia chirurgiczna i radiologiczna - 3 rok nst 3,98 13% 

Anatomia chirurgiczna i radiologiczna - 3 rok st 3,90 6% 

Anatomia chirurgiczna i radiologiczna - 5 rok nst 3,43 1% 

Anatomia chirurgiczna i radiologiczna - 5 rok st 3,37 4% 

Anatomia prawidłowa człowieka - 1 rok nst 4,50 31% 

Anatomia prawidłowa człowieka - 1 rok st 4,18 29% 

Anestezjologia i intensywna terapia - 5 rok nst 4,86 3% 

Anestezjologia i intensywna terapia - 5 rok st 3,86 3% 

Anestezjologia i intensywna terapia - 6 rok nst 0,00 0% 

Anestezjologia i intensywna terapia - 6 rok st 4,43 1% 

Angielska nomenklatura medyczna - zajęcia fakultatywne - 2 rok nst 0,00 0% 

Angielska nomenklatura medyczna - zajęcia fakultatywne - 2 rok st 0,00 0% 

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia - 5 rok nst 0,00 0% 

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia - 5 rok st 3,90 3% 

BHP - 1 rok nst 4,50 24% 

BHP - 1 rok st 4,01 28% 

Biochemia i biologia molekularna - 1 rok nst 4,73 26% 

Biochemia i biologia molekularna - 1 rok st 4,60 24% 

Biochemia i biologia molekularna - 2 rok nst 3,64 6% 
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Biochemia i biologia molekularna - 2 rok st 4,44 10% 

Biofizyka - 1 rok nst 4,55 26% 

Biofizyka - 1 rok st 4,47 27% 

Chemia - 1 rok nst 4,50 24% 

Chemia - 1 rok st 4,56 27% 

Chemia procesu zapalnego - 1 rok st 4,63 32% 

Chirurgia dziecięca - 5 rok nst 4,86 3% 

Chirurgia dziecięca - 5 rok st 3,62 2% 

Chirurgia naczyń - 4 rok nst 4,29 6% 

Chirurgia naczyń - 4 rok st 3,05 3% 

Chirurgia naczyń - 6 rok st 2,86 1% 

Chirurgia ogólna - 4 rok nst 4,50 7% 

Chirurgia ogólna - 4 rok st 3,14 1% 

Chirurgia ogólna - 5 rok nst 4,29 3% 

Chirurgia ogólna - 5 rok st 3,36 4% 

Chirurgia szczękowa - 6 rok st 3,57 1% 

Chirurgia urazowa - 6 rok nst 0,00 0% 

Chirurgia urazowa - 6 rok st 3,86 1% 

Choroby zakaźne - 4 rok nst 4,29 4% 

Choroby zakaźne - 4 rok st 3,36 2% 

Choroby zakaźne - 5 rok nst 5,00 3% 

Choroby zakaźne - 5 rok st 3,97 3% 

Dermatologia - 3 rok nst 3,86 5% 

Dermatologia - 3 rok st 4,00 3% 

Dermatologia - zajęcia fakultatywne - 4 rok nst 0,00 0% 

Dermatologia - zajęcia fakultatywne - 4 rok st 5,00 14% 

Diagnostyka laboratoryjna - 3 rok nst 0,00 0% 

Diagnostyka laboratoryjna - 3 rok st 3,45 3% 

Diagnostyka laboratoryjna - 5 rok nst 5,00 3% 

Diagnostyka laboratoryjna - 5 rok st 4,24 3% 

Diagnostyka obrazowa (radiologia) - 4 rok nst 4,90 5% 

Diagnostyka obrazowa (radiologia) - 4 rok st 3,61 2% 

Elementy profesjonalizmu - 2 rok nst 2,57 3% 

Elementy profesjonalizmu - 2 rok st 3,15 9% 

Endokrynologia - 4 rok nst 5,00 6% 
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Endokrynologia - 4 rok st 4,27 3% 

Endokrynologia - 5 rok nst 5,00 3% 

Endokrynologia - 5 rok st 4,38 3% 

Endokrynologia - Zajęcia fakultatywne - 4 rok nst 0,00 0% 

Endokrynologia - Zajęcia fakultatywne - 4 rok st 0,00 0% 

Etyka - 2 rok nst 5,00 3% 

Etyka - 2 rok st 4,82 8% 

Farmakologia i toksykologia - 3 rok nst 4,60 7% 

Farmakologia i toksykologia - 3 rok st 3,92 3% 

Farmakologia kliniczna - 3 rok nst 3,00 5% 

Farmakologia kliniczna - 3 rok st 3,38 3% 

Farmakologia kliniczna - 5 rok nst 4,86 3% 

Farmakologia kliniczna - 5 rok st 4,07 2% 

Fizjologia człowieka - 1 rok nst 4,45 21% 

Fizjologia człowieka - 1 rok st 4,36 22% 

Fizjologia człowieka - 2 rok nst 3,71 3% 

Fizjologia człowieka - 2 rok st 4,17 8% 

Ftyzjatria - 3 rok nst 0,00 0% 

Ftyzjatria - 3 rok st 2,57 2% 

Ftyzjatria - 5 rok nst 5,00 3% 

Ftyzjatria - 5 rok st 3,81 3% 

Gastroenterologia - 3 rok nst 5,00 5% 

Gastroenterologia - 3 rok st 4,55 3% 

Gastroenterologia - 5 rok st 5,00 1% 

Gastroenterologia - zajęcia fakultatywne - 4 rok nst 5,00 15% 

Gastroenterologia - zajęcia fakultatywne - 4 rok st 4,00 3% 

Genetyka kliniczna - 3 rok nst 4,57 8% 

Genetyka kliniczna - 3 rok st  4,05 3% 

Geriatria - 4 rok nst 3,43 6% 

Geriatria - 4 rok st 2,94 4% 

Geriatria - 5 rok nst 5,00 3% 

Geriatria - 5 rok st 5,00 1% 

Ginekologia i położnictwo - 4 rok nst 4,50 7% 

Ginekologia i położnictwo - 4 rok st 4,43 1% 

Ginekologia i położnictwo - 5 rok nst 5,00 3% 
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Ginekologia i położnictwo - 5 rok st 5,00 1% 

Ginekologia i położnictwo - 6 rok nst 0,00 0% 

Ginekologia i położnictwo - 6 rok st 0,00 0% 

Hematologia - 4 rok nst 5,00 3% 

Hematologia - 4 rok st 3,69 3% 

Hematologia - 5 rok nst 5,00 3% 

Hematologia - 5 rok st 5,00 1% 

Hematologia - zajęcia fakultatywne - 4 rok nst 0,00 0% 

Hematologia - zajęcia fakultatywne - 4 rok st 4,43 4% 

Higiena - 1 rok nst 4,55 21% 

Higiena - 1 rok st 4,44 26% 

Higiena i epidemiologia - 2 rok nst 3,00 3% 

Higiena i epidemiologia - 2 rok st 4,74 6% 

Higiena żywienia i żywności - 1 rok nst 0,00 0% 

Higiena żywienia i żywności - 1 rok st 4,71 25% 

Histologia z embriologią i cytofizjologią - 1 rok nst 4,77 24% 

Histologia z embriologią i cytofizjologią - 1 rok st 4,64 23% 

Historia medycyny - 1 rok nst 4,64 24% 

Historia medycyny - 1 rok st 4,66 25% 

Immunologia kliniczna - 2 rok nst 2,50 3% 

Immunologia kliniczna - 2 rok st 3,13 9% 

Immunologia kliniczna - 5 rok nst 2,75 5% 

Immunologia kliniczna - 5 rok st 4,19 1% 

Immunologia kliniczna - zajęcia fakultatywne - 3 rok nst 0,00 0% 

Immunologia kliniczna - zajęcia fakultatywne - 3 rok st 5,00 25% 

Język angielski - 1 rok nst 4,75 23% 

Język angielski - 1 rok st 4,52 23% 

Język angielski - 2 rok nst 2,50 6% 

Język angielski - 2 rok st 4,19 9% 

Język obcy dodatkowy do wyboru - hiszpański - 4 rok nst 3,00 13% 

Język obcy dodatkowy do wyboru - hiszpański - 4 rok st 4,83 3% 

Język obcy dodatkowy do wyboru - niemiecki - 4 rok nst 4,29 13% 

Język obcy dodatkowy do wyboru - niemiecki - 4 rok st 5,00 4% 

Język obcy dodatkowy do wyboru - rosyjski - 4 rok nst 0,00 0% 

Język obcy dodatkowy do wyboru - rosyjski - 4 rok st 0,00 0% 
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Język obcy dodatkowy do wyboru - włoski - 4 rok nst 0,00 0% 

Język obcy dodatkowy do wyboru - włoski - 4 rok st 1,67 9% 

Kardiochirurgia - 4 rok nst  4,79 6% 

Kardiochirurgia - 4 rok st 2,57 2% 

Kardiochirurgia - 6 rok nst 0,00 0% 

Kardiochirurgia - 6 rok st 2,43 1% 

Kardiologia - 3 rok nst  0,00 0% 

Kardiologia - 3 rok st 3,14 3% 

Kardiologia - zajęcia fakultatywne - 4 rok st 0,00 0% 

Klasyczne podstawy nomenklatury medycznej - 1 rok nst 5,00 25% 

Klasyczne podstawy nomenklatury medycznej - 1 rok st 4,95 19% 

Laryngologia - 4 rok nst 3,93 6% 

Laryngologia - 4 rok st 2,86 2% 

Laryngologia - 6 rok st 4,57 1% 

Laryngologia - zajęcia fakultatywne - 4 rok nst  0,00 0% 

Laryngologia - zajęcia fakultatywne - 4 rok st 0,00 0% 

Mechanizm działania komórek macierzystych w różnych stanach 
chorobowych - 1 rok nst 

0,00 0% 

Mechanizm działania komórek macierzystych w różnych stanach 
chorobowych - 1 rok st 

4,93 22% 

Medycyna nuklearna - 4 rok nst 5,00 4% 

Medycyna nuklearna - 4 rok st 4,50 1% 

Medycyna nuklearna - 5 rok nst 3,00 3% 

Medycyna nuklearna - 5 rok st 5,00 1% 

Medycyna ratunkowa - 3 rok nst 4,57 8% 

Medycyna ratunkowa - 3 rok st 3,57 3% 

Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof - 5 rok nst 4,83 3% 

Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof - 5 rok st 4,46 1% 

Medycyna rodzinna - 6 rok st 1,57 1% 

Medycyna sądowa z elementami prawa - 4 rok nst 5,00 4% 

Medycyna sądowa z elementami prawa - 4 rok st 4,83 1% 

Medycyna sądowa z elementami prawa - 6 rok nst 0,00 0% 

Medycyna sądowa z elementami prawa - 6 rok st 4,00 1% 

Medycyna wieku podeszłego - 4 rok nst  3,43 7% 

Medycyna wieku podeszłego - 4 rok st 3,48 3% 

Mikrobiologia lekarska - 2 rok nst 4,71 3% 
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Mikrobiologia lekarska - 2 rok st 4,78 7% 

Mikrobiologia lekarska - zajęcia fakultatywne - 3 rok st 4,62 3% 

Nefrologia - 3 rok nst 4,14 5% 

Nefrologia - 3 rok st 3,21 2% 

Nefrologia - zajęcia fakultatywne - 4 rok nst 4,71 50% 

Nefrologia - zajęcia fakultatywne - 4 rok st 0,00 0% 

Neurochirurgia - 6 rok nst 0,00 0% 

Neurochirurgia - 6 rok st 2,71 0% 

Neurologia - 4 rok nst 5,00 3% 

Neurologia - 4 rok st 5,00 1% 

Neurologia - 5 rok nst 4,14 3% 

Neurologia - 5 rok st 4,43 2% 

Neurologia - zajęcia fakultatywne - 4 rok nst 0,00 0% 

Neurologia - zajęcia fakultatywne - 4 rok st 4,79 6% 

Ochrona własności intelektualnej - 5 rok nst  0,00 0% 

Ochrona własności intelektualnej - 5 rok st 4,90 3% 

Okulistyka - 4 rok nst  5,00 4% 

Okulistyka - 4 rok st 5,00 1% 

Okulistyka - 6 rok st 4,43 1% 

Onkologia - 6 rok nst  0,00 0% 

Onkologia - 6 rok st 3,57 1% 

Ortopedia i traumatologia - 5 rok nst 4,86 3% 

Ortopedia i traumatologia - 5 rok st 5,00 1% 

Otolaryngologia dziecięca - 4 rok nst 5,00 3% 

Otolaryngologia dziecięca - 4 rok st 3,57 3% 

Otolaryngologia dziecięca - 5 rok nst 5,00 3% 

Otolaryngologia dziecięca - 5 rok st 5,00 1% 

Parazytologia - 2 rok nst 2,86 3% 

Parazytologia - 2 rok st 3,89 7% 

Parazytologia - 5 rok nst 4,50 3% 

Parazytologia - 5 rok st 4,43 2% 

Patofizjologia - 2 rok nst 5,00 3% 

Patofizjologia - 2 rok st 4,48 7% 

Patomorfologia - 2 rok nst 3,71 3% 

Patomorfologia - 2 rok st 3,63 8% 
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Patomorfologia - 3 rok nst 1,95 13% 

Patomorfologia - 3 rok st 2,54 12% 

Pediatria - 3 rok nst 5,00 10% 

Pediatria - 3 rok st 4,10 2% 

Pediatria - 4 rok nst 5,00 3% 

Pediatria - 4 rok st 5,00 1% 

Pediatria - 5 rok nst 4,29 3% 

Pediatria - 5 rok st 4,55 3% 

Podstawowe umiejętności kliniczne - 1 rok nst 4,98 24% 

Podstawowe umiejętności kliniczne - 1 rok st 4,74 23% 

Podstawy informatyki z elementami statystyki medycznej - 2 rok nst 4,14 3% 

Podstawy informatyki z elementami statystyki medycznej - 2 rok st 4,28 9% 

Podstawy umiejętności klinicznych (symulacja) - zajęcia fakultatywne 
- 2  

5,00 3% 

Podstawy umiejętności klinicznych (symulacja) - zajęcia fakultatywne 
- 2 rok st 

4,73 7% 

Poradnia ogólna (kardiologiczna) - 6 rok st 2,43 1% 

Propedeutyka chorób wewnętrznych - 3 rok nst 4,71 8% 

Propedeutyka chorób wewnętrznych - 3 rok st 4,75 3% 

Propedeutyka onkologii i onkohematologii - 4 rok nst 5,00 3% 

Propedeutyka onkologii i onkohematologii - 4 rok st 2,77 3% 

Propedeutyka stomatologii - 6 rok st 3,57 1% 

Psychiatria - 6 rok nst 0,00 0% 

Psychiatria - 6 rok st 0,00 0% 

Psychologia lekarska - 1 rok nst 4,76 21% 

Psychologia lekarska - 1 rok st 4,33 27% 

Psychologia lekarska - 2 rok nst 4,00 3% 

Psychologia lekarska - 2 rok st 4,47 8% 

Pulmonologia - 3 rok nst 5,00 5% 

Pulmonologia - 3 rok st 2,93 2% 

Pulmonologia - Zajęcia fakultatywne - 4 rok nst 3,50 17% 

Pulmonologia - Zajęcia fakultatywne - 4 rok st 0,00 0% 

Radiologia - 5 rok nst 4,07 5% 

Radiologia - 5 rok st 4,49 4% 

Reumatologia - 3 rok nst 5,00 5% 

Reumatologia - 3 rok st 4,05 3% 
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Reumatologia - 5 rok nst 5,00 3% 

Reumatologia - 5 rok st 4,64 2% 

Reumatologia - zajęcia fakultatywne - 4 rok st 0,00 0% 

rok nst 5,00 5% 

Socjologia w medycynie - 2 rok nst 4,40 3% 

Socjologia w medycynie - 2 rok st 4,04 9% 

Środowiskowe zagrożenia zdrowia - 1 rok nst 4,96 33% 

Środowiskowe zagrożenia zdrowia - 1 rok st 4,56 15% 

Technologia informacyjna - 2 rok nst 4,71 3% 

Technologia informacyjna - 2 rok st 4,56 6% 

Torakochirurgia - 6 rok nst 0,00 0% 

Torakochirurgia - 6 rok st 4,43 2% 

Transplantologia - 4 rok nst 5,00 3% 

Transplantologia - 4 rok st 3,35 4% 

Urologia - 6 rok nst 0,00 0% 

Urologia - 6 rok st 2,91 1% 

Wychowanie fizyczne - 2 rok nst 0,00 0% 

Wychowanie fizyczne - 2 rok st 0,00 0% 

Wychowanie fizyczne - 3 rok st 1,00 7% 

Wychowanie fizyczne - 4 rok st 0,00 0% 

Wychowanie fizyczne - 6 rok st 0,00 0% 

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy - 1 rok nst 0,00 0% 

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy - 1 rok st 4,93 22% 

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy - 2 rok nst 0,00 0% 

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy - 2 rok st 5,00 12% 

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy - 3 rok st 0,00 0% 

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy - 4 rok nst 0,00 0% 

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy - 4 rok st 0,00 0% 

Zarządzanie i ekonomika służby zdrowia - 2 rok nst 5,00 3% 

Zarządzanie i ekonomika służby zdrowia - 2 rok st 3,25 8% 

Zarządzanie i ekonomika służby zdrowia - 6 rok st 4,60 1% 

 

Analiza komentarzy studentów pozwala na wskazanie konkretnych rekomendacji dotyczących 

działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunku Lekarskim II Wydziału. Poniżej 

przedstawiono sugestie oraz zastrzeżenia studentów dotyczące konkretnych przedmiotów 

realizowanych w roku akademickim 2015/2016.  
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1. Anatomia chirurgiczna i radiologiczna (ćwiczenia) – część tematów wykraczała poza 

obowiązujący program kształcenia dla III roku studiów, omawiane treści na zajęciach pokrywają 

się z wiedza przekazywaną na takich przedmiotach jak radiologia, chirurgia. Brak praktyki. Zbyt 

duże grupy ćwiczeniowe.  

2. Anestezjologia i intensywna terapia (ćwiczenia) - sugerowano konieczność położenia 

większego nacisku na kształtowanie umiejętności praktycznych.  

3. Chirurgia ogólna (ćwiczenia) – zbyt duża liczebność grup ćwiczeniowych, studenci wskazują na 

brak praktycznej formy zajęć. 

4. Dermatologia (ćwiczenia) – zajęcia w grupie 20 osobowej, poprzedzone seminariami, na 

których przedstawiano prezentacje, które według opinii studentów zawierały zbyt dużo slajdów 

na jedne zajęcia.  

5. Diagnostyka laboratoryjna (wykład i ćwiczenia) – nie przestrzegano z regulaminu studiów 

terminu dotyczącego zaliczenia przedmiotu „informacja o terminie i miejscu egzaminu została 

jednak wywieszona dopiero dzień przed egzaminem testowym”.  

6. Elementy profesjonalizmu (ćwiczenia) – informacja na temat zaliczenia przedmiotu przekazana 

została studentom dopiero w połowie semestru.  Materiał wielokrotnie przerabiany jak np. 

mowa werbalna czy kontakt z pacjentem. W opinii studentów zajęcia nie wniosły niczego 

nowego.  

7. Farmakologia i toksykologia (wykład i ćwiczenia) – przekazywana wiedza w opinii studentów 

jest przestarzała i  nie przydatna na zajęciach klinicznych.  

8. Fizjologia człowieka (ćwiczenia) –  warunki zaliczenia zostały zmienione w II semestrze, co 

uniemożliwiło wielu studentom przystąpienia do tzw. egzaminu „zerówkowego”. Często 

zaliczenie przedmiotu zależało od prowadzącego zajęcia. Brakowało czasu na praktykę, która 

zastępowała teoria i prezentacje, które przygotowywali studenci.  

9. Ftyzjatria (ćwiczenia) – ćwiczenia zastąpiono seminariami, w opinii studentów przedmiot 

powinien zawierać się w zajęciach z pulmonologii.  

10. Genetyka kliniczna (ćwiczenia) – brak jasno ustalonych warunków zaliczenia i zmienianie ich 

parę dni przed zaliczeniem.  

11. Hematologia (ćwiczenia) – brak określonych zasad zaliczenia przedmiotu, treści powtarzały się 

względem propedeutyki onkologii, transplantologii oraz immunologii klinicznej. 

12. Immunologia kliniczna (ćwiczenia) – forma prowadzonych zajęć była dla studentów bardzo 

stresująca. Zajęcia nie wniosły nic nowego, poległy na odpytywaniu. Brak nauczania 

umiejętności praktycznych. Zajęcia zdaniem studentów były zbyt długie. Czas trwania (4,5h) 

uniemożliwiał koncentrację i przyswajanie treści. 

13. Kardiochirurgia (wykład, ćwiczenia) – brak określonych zasad  zaliczenia przedmiotu, zajęcia 

polegały na oglądaniu w grupach 30 osobowych prezentacji i filmów z operacji.  

14. Kardiologia (ćwiczenia) – w opinii studentów przedmiot powinien trwać cały semestr.  Grupy 

ćwiczeniowe zbyt duże. 

15. Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof (ćwiczenia) – obowiązkowe zajęcia z kursu 

resuscytacji BLS zorganizowano w niedzielę, który przeprowadzono według wytycznych 

amerykańskich innych niż zasady stosowane w Polsce. 
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16. Medycyna wieku podeszłego (ćwiczenia) – brak określonych zasad zaliczenia przedmiotu. 

Zasady te studenci poznali dopiero na około dwóch tygodni przed planowanym zaliczeniem. 

Liczebność grup nie pozwalała każdemu studentowi aktywnie uczestniczyć w zadaniach.  

17. Nefrologia (ćwiczenia) – zajęcia to głównie jak opisuje to student „raport z asystentem, który 

był do nas przydzielony zamiast profesora, który nie bierze już grup”. 

18. Neurologia (ćwiczenia) – zakres materiału wymaganego na zaliczeniu nie został jasno 

określony. Jak to pisuje student „nawet asystenci nie wiedzieli czego i z jakich podręczników 

mamy się uczyć”. 

19. Otolaryngologia dziecięca (ćwiczenia) – brak sprzętu i warunków lokalowych do prowadzenia 

zajęć, brak przedstawienia planu oraz regulaminu na początku zajęć.  

20. Parazytologia (ćwiczenia) – kryteria zaliczenia nie zostały jasno określone, według opinii 

studentów czas przeznaczony na zajęcia został nieefektywnie wykorzystany „zamiast poszerzać 

wiedze o pasożytach, przerysowywaliśmy okazy z preparatu do zeszytów ćwiczeń”. Czas 

trwania przedmiotu jest za krótki by opanować materiał. Brak nauczania związanego 

z postępowaniem w momencie realnego kontaktu z pasożytem.  Preparaty stare, złej jakości. 

21. Patomorfologia (ćwiczenia) – brak ćwiczeń sekcyjnych, brak jasno określonych zasad zaliczenia 

przedmiotu, liczne grupy ćwiczeniowe (40 – 50 osób), niewystarczająca ilość preparatów, stare 

i zniszczone szkiełka. Studenci uskarżają się również na złe traktowanie ze strony niektórych 

pracowników katedry. Studenci czuli się zastraszani. 

22. Pulmonologia (ćwiczenia) – na część praktyczna poświęcona była tylko 1 godzina, 2 godziny to 

seminarium. W opinii studentów ta proporcja jest niewłaściwa. Brakuje im zajęć praktycznych: 

osłuchiwanie pacjenta, rtg, klp.   

23. Transplantologia (ćwiczenia) – powtarzano niektóre treści z hematologii, immunologii 

klinicznej i propedeutyki onkologii. Brak regulaminu zaliczenia przedmiotu  i planu ćwiczeń. 

Zajęcia w formie seminariów w grupach 20 osobowych. 

Wnioski i rekomendacje 

o Na podstawie komentarzy studentów jako najczęstszą przyczynę niskiej oceny zajęć można 

wskazać problemy wynikające przede wszystkim z niewystarczającej jakości zajęć 

praktycznych. Często w tym kontekście wskazywano na przypadki zamiany zajęć praktycznych 

na seminaria lub wykłady. 

 

o Problem stanowi również łączenie grup ćwiczeniowych, których liczebność wynosiła 

w niektórych przypadkach powyżej 20 osób.  

 

o W badaniu wskazano problem podczas przyznawania zaliczeń, polegający na nieczytelności 

zasad zaliczania oraz na wymaganiu treści, które nie zostały podczas zajęć omówione. 

 

o Studenci sugerowali potrzebę lepszego zaplanowanie niektórych zająć. Uwagi odnosiły się do 

kolejności sekwencji realizowania przedmiotów - niektóre z nich odnosiły się do wiedzy 

realizowanej na wyższych latach studiów.  
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o Wskazano przypadki, kiedy zajęcia trwały zbyt długo, co powodowało obniżenie koncentracji 

i nieefektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia.  

Biomedycyna 

W roku akademickim 2015/2016 na UM w Lublinie rozpoczęto kształcenie na  kierunku 

Biomedycyna, realizowany wyłącznie w trybie stacjonarnym. Ogólna ocena zajęć wyniosła 4,59. Jest to 

jeden z pięciu najwyżej ocenionych kierunków studiów (tabela 5). Jest to jeden z trzech kierunków, 

gdzie frekwencja przekroczyła 30% i wyniosła 34% (tabela 2). 

Przedmioty na kierunku Biomedycyna zostały ocenione wysoko. Średnia ocena zajęć jest 

wyższa od średniej ogólnej dla II Wydziału (4,37). Wszystkie aspekty zajęć ocenione zostały powyżej 

średniej 4,4.  Najwyżej oceniony został aspekt dotyczący efektywnego uczestnictwa w zajęciach 

a liczebność grupy (średnia 4,82). Najniżej oceniono rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych, 

wynikających z uczestnictwa w zajęciach (śr 4,45) oraz przekazywane treści (4,43). Wykres 10 

przedstawia szczegółowe oceny poszczególnych aspektów zajęć. 

Wykres 9 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Biomedycyna. 

 

Analiza rozkładu statystycznego średnich ocen poszczególnych przedmiotów wskazuje, że nie 

wyżej niż 4,0 oceniono 3 przedmioty. Wysoka ocenę (powyżej 4,5) uzyskało 73% przedmiotów (wykres 

11). 
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Wykres 10 Rozkład statystyczny  średnich ocen przedmiotów na kierunku Biomedycyna. 

 

Obliczona średnia ocena zajęć na kierunku biomedycyna jak i wartość mediany wskazują na 

bardzo wysoką jakość kształcenia. Większość ocenionych przedmiotów mieści się w przedziale ocen 

4,18 – 5,00. Nie występują zajęcia dydaktyczne ocenione poniżej 3 odchyleń standardowych (średnia 

= 3,36). Wyniki prezentuje tabela 11. 

Tabela 10 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Biomedycyna I°. 

Biomedycyna Średnia Mediana Odchylenie standardowe 

Ocena 4,59 4,78 0,41 

 

Tabela 12 zawiera oceny zajęć na kierunku  Biomedycyna I°.  

Tabela 11 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Biomedycyna. 

Przedmiot Ocena Frekwencja 

Anatomia czynnościowa podstawowa - 1 rok 4,78 45% 

Anatomia czynnościowa rozszerzona - 1 rok 4,63 26% 

BHP - 1 rok 4,80 35% 

Biochemia i regulacja metabolizmu podstawowa - 1 rok 4,84 35% 

Biochemia i regulacja metabolizmu rozszerzona - 1 rok 4,86 33% 

Biofizyka podstawowa - 1 rok 4,27 35% 

Biofizyka rozszerzona - 1 rok 5,00 20% 

Biologia komórki podstawowa - 1 rok 4,75 35% 

Biologia komórki rozszerzona - 1 rok 4,83 25% 

Biologia molekularna  podstawowa - 1 rok 3,61 35% 

Biologia molekularna podstawowa - 1 rok 3,75 38% 

Biologia molekularna rozszerzona - 1 rok 4,57 23% 

Chemia bioorganiczna podstawowa - 1 rok 3,94 40% 
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Chemia ogólna podstawowa - 1 rok 4,79 40% 

Chemia ogólna rozszerzona - 1 rok 4,82 29% 

Histologia podstawowa - 1 rok 4,86 40% 

Histologia rozszerzona - 1 rok 4,89 42% 

Informacja naukowa - 1 rok 4,21 45% 

Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna - 1 rok 5,00 35% 

Praktyka wakacyjna-laboratorium diagnostyczne - 1 rok 4,57 20% 

Terminologia biomedyczna w języku angielskim - 1 rok 4,27 38% 

Terminologia biomedyczna w języku hiszpańskim - 1 rok 5,00 29% 

 

Biomedycyna została oceniona dość wysoko. Studenci w komentarzach z czterech przedmiotów, 

w trzech (chemia bioorganiczna podstawowa, chemia ogólna podstawowa i chemia ogólna 

rozszerzona) wskazywali jedynie na powtarzające się treści.  

Elektroradiologia I stopnia 

Studia na kierunku Elektroradiologia I stopnia realizowane są wyłącznie w trybie stacjonarnym. 

Jest to najwyżej oceniany kierunek studiów w roku akademickim 2015/2016 (tabela 5). Ogólna ocena 

zajęć wyniosła 4,81 i jest nieco niższa niż przed rokiem o 0,07 pkt. 

Nieznaczny spadek oceny nastąpił w przypadku wszystkich wziętych pod uwagę kryteriów. 

Najniżej oceniono stopień, w jakim zajęcia umożliwiły rozwój umiejętności praktycznych (4,74) oraz 

dostępność odpowiednich pomocy dydaktycznych (4,76). Jednak nadal jest to ocena bardzo wysoka. 

Oceny poszczególnych aspektów kształcenia zawiera Wykres 12.  
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Wykres 11 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Elektroradiologia I°. 

 

Większość przedmiotów została oceniona powyżej 4,4 punktu. Ponad 65% ocen  

z przedmiotów zawiera się przedziale 4,8 – 5,0 pkt, co wskazuje na wysoką jakość kształcenia na 

kierunku (wykres 13 i 14). 

Wykres 12 Rozkład liczbowy ocen poszczególnych przedmiotów realizowanych na kierunku Elektroradiologia I°. 
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Wykres 13 Rozkład procentowy ocen poszczególnych przedmiotów realizowanych na kierunku Elektroradiologia I°. 

 

Wyniki badań (tabela 13) wskazują, że jakość zajęć dydaktycznych na kierunku 

Elektroradiologia I° jest na poziomie bardzo wysokim. Nie występują przedmioty ocenione poniżej 

3 odchyleń standardowych (średnia = 2,05). Najniżej oceniony przedmiot uzyskał ocenę 3,86 

(Dydaktyka medyczna - 1 rok) (tabela 14). 

Tabela 12 Ocena zajęć na kierunku Elektroradiologia I°. 

Elektroradiologia I° Średnia Mediana Odchylenie standardowe 

Ocena 4,75 4,93 0,60 

 

Tabela 14 zawiera oceny zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku Elektroradiologia I 

stopnia. W zestawieniu uwzględniono podział na rok studiów. 

Tabela 13 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Elektroradiologia I°. 

Przedmiot Ocena Frekwencja 

Anatomia prawidłowa - 1 rok 4,80 50% 

Anatomia radiologiczna - 1 rok 4,81 44% 

Aparatura i techniki elektromedyczne - mammografia - 2 rok 4,91 19% 

Aparatura i techniki elektromedyczne - rentgenodiagnostyka - 1 rok 4,70 42% 

Aparatura i techniki elektromedyczne - rentgenodiagnostyka - 2 rok 4,75 16% 

Aparatura i techniki elektromedyczne - rentgenodiagnostyka - 3 rok 5,00 11% 

Aparatura i techniki elektromedyczne - rezonans magnetyczny - 2 rok 4,83 14% 

Aparatura i techniki elektromedyczne - rezonans magnetyczny - 3 rok 5,00 11% 

Aparatura i techniki elektromedyczne - tomografia komputerowa - 2 rok 5,00 8% 

Aparatura i techniki elektromedyczne - tomografia komputerowa - 3 rok 5,00 11% 

Aparatura i techniki elektromedyczne - ultrasonografia - 1 rok 4,31 50% 

Badania płuc (spirometria) - 1 rok 4,39 42% 

BHP - 1 rok 4,42 44% 

Biofizyka - 1 rok 4,77 42% 

Densytometria - 3 rok 5,00 11% 

Diagnostyka izotopowa - 2 rok 4,71 7% 

Diagnostyka narządu słuchu - 1 rok 4,57 42% 

Dydaktyka medyczna - 1 rok 3,86 44% 

Elektroencefalografia - 2 rok 5,00 7% 

Elektrokardiografia i stymulacja serca - 1 rok 4,81 42% 

Elektrokardiografia i stymulacja serca - zajęcia fakultatywne - 1 rok 4,51 29% 

Elektromiografia - 3 rok 5,00 11% 
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Elektroterapia i kardiologia inwazyjna - 2 rok 5,00 8% 

Filozofia i podstawy etyki - 1 rok 4,40 44% 

Filozofia i podstawy etyki - zajęcia fakultatywne - 1 rok 4,63 70% 

Fizjologia - 1 rok 4,64 44% 

Historia radiologii - 1 rok 4,90 41% 

Informatyka w radiologii - 1 rok 4,95 37% 

Język angielski - 2 rok 4,93 8% 

Język angielski - 3 rok 5,00 11% 

Język angielski - zajęcia fakultatywne - 1 rok 4,45 35% 

Język angielski w elektroradiologii - 3 rok 5,00 11% 

Język obcy dodatkowy do wyboru - niemiecki - 3 rok 5,00 14% 

Język obcy dodatkowy do wyboru - rosyjski - 3 rok  0,00 0% 

Kontrola jakości w elektroradiologii - 2 rok 4,93 8% 

Leczenie nerkozastępcze - 3 rok 4,93 11% 

Metody elektroradiologiczne w gastrologii - 2 rok 5,00 8% 

Metody elektroradiologiczne w kardiologii, kardiochirurgii i angiologii - 3 rok 4,93 11% 

Metody elektroradiologiczne w laryngologii - 2 rok 4,93 8% 

Metody elektroradiologiczne w neurochirurgii, neurologii i psychiatrii - 2 rok 5,00 8% 

Metody elektroradiologiczne w onkologii - 3 rok 5,00 11% 

Metody elektroradiologiczne w ortopedii i traumatologii - 3 rok 4,93 11% 

Metody elektroradiologiczne w pediatrii - 3 rok 5,00 11% 

Metody elektroradiologiczne w pulmonologii i torakochirurgii - 3 rok 5,00 11% 

Metody elektroradiologiczne w stanach zagrożenia życia - 2 rok 5,00 8% 

Międzynarodowe problemy zdrowotne - 3 rok 4,93 11% 

Organizacja pracy w zakładzie radiologii - 1 rok 4,76 37% 

Patofizjologia - 1 rok 4,73 35% 

PETC-CT - 3 rok 4,93 11% 

Podstawy biostatystyki - 3 rok 4,93 11% 

Podstawy ekonomii w elektroradiologii - 2 rok 4,93 8% 

Podstawy fizyczne technik radiologicznych - 1 rok 4,73 36% 

Podstawy metodologii badań naukowych - 3 rok 5,00 11% 

Podstawy naukowej informacji medycznej - 3 rok 4,93 11% 

Podstawy prawa w elektroradiologii - 3 rok 4,93 11% 

Podstawy sanitarno-epidemiologiczne - 1 rok 4,42 37% 

Podstawy zdrowia publicznego - 1 rok 4,31 37% 

Pomoc doraźna - 3 rok 5,00 11% 

Programy informatyczne - 3 rok 5,00 11% 

Propedeutyka onkologii - 2 rok 4,71 8% 

Propedeutyka pediatrii - 2 rok 5,00 7% 

Psychologia - 1 rok 4,91 37% 

Psychologia - zajęcia fakultatywne - 1 rok 5,00 31% 

Radiobiologia i podstawy ochrony radiologicznej - 1 rok 4,72 37% 

Radiobiologia i podstawy ochrony radiologicznej - 2 rok 4,00 8% 

Radiologia stomatologiczna - 3 rok 4,86 11% 

Radiologia zabiegowa - 3 rok 5,00 11% 

Radioterapia - 2 rok 4,43 8% 

Radioterapia onkologiczna - 3 rok 4,93 11% 

Seminarium licencjackie - 3 rok 5,00 8% 

Szkolenie biblioteczne - 1 rok 4,82 37% 
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Środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej - 2 rok 5,00 7% 

Telemedycyna - 3 rok 4,93 11% 

Wstęp do rentgenodiagnostyki - 1 rok 4,63 35% 

Wychowanie fizyczne - 1 rok 4,49 36% 

Wychowanie fizyczne - 2 rok 5,00 8% 

 

Nastąpił nieznaczny spadek oceny zajęć na kierunku Elektroradiologia I stopnia, jednak nadal 

jest to jeden z najwyżej ocenianych kierunków studiów na UM w Lublinie. Studenci w ankietach odnieśli 

się tylko do jednego przedmiotu, dlatego trudno jest wskazać przyczyny spadku ocen oraz sformułować 

rekomendacje. 

Elektroradiologia II stopień  

Dla kierunku elektroradiologia II° z powodu  bardzo niskiej frekwencji przedstawiona zostanie 

jedynie tabela zawierająca oceny zajęć dydaktycznych/przedmiotów. Tabela 14 zawiera oceny zajęć na 

kierunku Elektroradiologia II°.  

Tabela 14 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Elektroradiologia II°. 

Przedmiot Ocena Frekwencja 

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna - 1 rok 1,00 8% 

Diagnostyka - ultrasonografia - 1 rok 0,00 0% 

Diagnostyka elektromedyczna w pediatrii - kardiologia - 1 rok 0,00 0% 

Diagnostyka obrazowa - rentgenodiagnostyka - 1 rok 0,00 0% 

Diagnostyka obrazowa - rentgenodiagnostyka - zajęcia fakultatywne - 1 rok 0,00 0% 

Diagnostyka obrazowa - rezonans magnetyczny - 1 rok 0,00 0% 

Diagnostyka obrazowa - rezonans magnetyczny - zajęcia fakultatywne - 1 rok 0,00 0% 

Diagnostyka obrazowa - tomografia komputerowa - 1 rok 0,00 0% 

Diagnostyka obrazowa - tomografia komputerowa - zajęcia fakultatywne - 1 rok 0,00 0% 

Diagnostyka obrazowa - ultrasonografia dopplerowska - 1 rok 0,00 0% 

Diagnostyka obrazowa w pediatrii - 1 rok 5,00 8% 

Epidemiologia  - 1 rok 0,00 0% 

Epidemiologia - 1 rok 0,00 0% 

Ergonomia i badanie pracy - 1 rok 3,14 8% 

Farmakologia - 1 rok 0,00 0% 

Historia elektroradiologii - 1 rok 0,00 0% 

Interpretacja obrazów tomografii komputerowej - 1 rok 0,00 0% 

Język angielski - 1 rok 0,00 0% 

Język niemiecki - 1 rok 0,00 0% 

Język niemiecki - zajęcia fakultatywne - 1 rok 0,00 0% 

Kardiologia interwencyjna - 1 rok 0,00 0% 

Mammografia cyfrowa - 1 rok 4,43 8% 

Mikrobiologia - 1 rok 0,00 0% 

Nowoczesne metody w teleradioterapii - 1 rok 0,00 0% 

Nowoczesne metody w teleradioterapii - zajęcia fakultatywne - 1 rok 0,00 0% 

Organizacja i zarządzanie w zakładzie diagnostyki obrazowej - 1 rok 3,80 8% 

Podstawy elektrotechniki - 1 rok 5,00 15% 

Podstawy języka migowego - 1 rok 5,00 8% 

Prawo medyczne - 1 rok 0,00 0% 

Propedeutyka ortopedii - 1 rok 5,00 8% 
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Psychologia społeczna - 1 rok 0,00 0% 

Systemy informatyczne w ochronie zdrowia - 1 rok 0,00 0% 

Terapia w medycynie nuklearnej - 1 rok  0,00 0% 

Zaawansowane techniki w brachyterapii - 1 rok 0,00 0% 

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia - 1 rok 0,00 0% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Aneks 
Tabela 1 Frekwencja na poszczególnych Wydziałach na UM w Lublinie. ........................................................................................................... 4 

Tabela 2 Frekwencja studentów w ocenie zajęć dydaktycznych. ....................................................................................................................... 4 

Tabela 3 Odsetek ocenionych przedmiotów na poszczególnych kierunkach na UM w Lublinie. ....................................................................... 5 

Tabela 4 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie. ........................................................................................................................ 8 

Tabela 5 Ocena zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach. ............................................................................................................. 10 

Tabela 6 Ocena zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach na UM w Lublinie. ................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Tabela 7 Frekwencja na poszczególnych kierunkach na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym. ................................................ 11 

Tabela 8 Ocena zajęć na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym. ................................................................................................ 12 

Tabela 9 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Lekarskim II WLzOA. .......................................................................................................... 17 

Tabela 10 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Lekarskim. ........................................................................................................................ 17 

Tabela 11 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Biomedycyna I°. ............................................................................................................... 28 

Tabela 12 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Biomedycyna. .................................................................................................................. 28 

Tabela 13 Ocena zajęć na kierunku Elektroradiologia I°................................................................................................................................... 31 

Tabela 14 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Elektroradiologia I°. ......................................................................................................... 31 

Tabela 15 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Elektroradiologia II°. ........................................................................................................ 33 
 

Wykres 1 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie. .............................................................................................. 7 

Wykres 2 Rozkład liczbowy średnich ocen przedmiotów na UM w Lublinie. ............................................................................. 8 

Wykres 3 Rozkład procentowy średnich ocen przedmiotów na UM w Lublinie. ........................................................................ 8 

Wykres 4 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na poszczególnych Wydziałach na UM w Lublinie. ........................................... 10 

Wykres 5 Ocena zajęć dydaktycznych na poszczególnych Wydziałach na UM w Lublinie. ..... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Wykres 6 Rozkład statystyczny średnich ocen przedmiotów na IIWLzOA. ............................................................................... 13 

Wykres 7 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym. .................................. 14 

Wykres 8 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim II Wydziału lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym. . 16 

Wykres 9 Rozkład statystyczny średnich ocen na kierunku Lekarskim. .................................................................................... 16 

Wykres 10 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Biomedycyna. ............................................................................. 27 

Wykres 11 Rozkład statystyczny  średnich ocen przedmiotów na kierunku Biomedycyna. ..................................................... 28 

Wykres 12 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Elektroradiologia I°. ................................................................................ 30 

Wykres 13 Rozkład liczbowy ocen poszczególnych przedmiotów realizowanych na kierunku Elektroradiologia I°. ............... 30 

Wykres 14 Rozkład procentowy ocen poszczególnych przedmiotów realizowanych na kierunku Elektroradiologia I°. .......... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

ANKIETA OCENY PRZEDMIOTU 

rok akademicki 2015/2016 

Zwracamy się z prośbą o ocenę przedmiotu, którego był Pan/i uczestnikiem w celu zapewnienia w 

przyszłości jak najwyższej jakości kształcenia na UM w Lublinie. Oceniając, proszę posłużyć się 

pięciostopniową skalą, na której 1 oznacza ocenę zdecydowanie negatywną, a 5 ocenę zdecydowanie 

pozytywną. 

 

1. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu zostały jasno 

określone? 

1 2 3 4 5 

Komentarz ……………………………………………………………………………………………….. 

2. W jakim stopniu sposób prowadzenia zajęć i wykorzystane metody dydaktyczne odpowiadały 

specyfice przedmiotu? 

1 2 3 4 5 

Komentarz ……………………………………………………………………………………………….. 

3. Na ile zajęcia wzbogaciły Pana/i wiedzę o nowe treści?  

1 2 3 4 5 

Komentarz ……………………………………………………………………………………………….. 

4. Na ile zajęcia pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne?  

1 2 3 4 5 Nie dotyczy 

Komentarz ……………………………………………………………………………………………….. 

5. Na ile przedmiot spełnił Pana/Pani oczekiwania pod względem przekazywanych treści ? (czy 

treści były nowe i nie powtarzały się w ramach innych przedmiotów i lat studiów).  

1 2 3 4 5 

Komentarz ……………………………………………………………………………………………….. 

6. Jak ocenia Pan/Pani dostępność podczas zajęć praktycznych/klinicznych/ćwiczeń 

odpowiednich pomocy dydaktycznych? 

1 2 3 4 5 Nie dotyczy 

Komentarz ……………………………………………………………………………………………….. 

7. Na ile liczebność grupy umożliwiła Panu/i efektywnie uczestniczyć w zajęciach? 

1 2 3 4 5 

Komentarz ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 


