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Wstęp 

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 2016/2017. 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 

doskonaleniu 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). W pytaniu o „dostępność nauczyciela dla studentów w 

czasie zajęć oraz konsultacji” dodana jest opcja „Trudno powiedzieć”, co umożliwia pomijanie 

respondentów, którzy nie korzystali z tej formy kontaktu z prowadzącym. 

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. Kryteria oceny stosowane w roku 

akademickim 2016/2017 przedstawiono poniżej. 

 

 

1.    Punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystywania czasu podczas zajęć 

2.    Przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć 
 

3.    Umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela 

4.    Sprawiedliwość sposobu przyznawania zaliczenia przedmiotu przez nauczyciela 
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5.    Umiejętność budowanie przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności 

6.    Dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć oraz konsultacji 

 

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.  

W analizie wyników badania posłużono się trzema rodzajami wskaźników: frekwencją, 

odsetkiem ocenionych zajęć dydaktycznych oraz poziomem wiarygodności badania.  

Frekwencja będzie przydatna do oceny udziału w badaniu populacji studentów na poziomie ogólnym 

oraz dotyczącym poszczególnych kierunków. Frekwencja jest stosunkiem wszystkich ankiet 

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

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.  

Przy wynikach będziemy w poniższym raporcie posługiwać się także dodatkowym wskaźnikiem - 

poziomem wiarygodności badania. Wskaźnik pozwala na ocenę tego, czy uzyskane wyniki ankiet dla 

poszczególnych kierunków i nauczycieli są wiarygodne. Mając przykładowo ogólną liczbę 20 

studentów przypisanych do danego prowadzącego, otrzymujemy tym samym 20 wygenerowanych 

ankiet.  

W takiej sytuacji 10 ankiet wypełnionych ma zupełnie inną wiarygodność niż 10 ankiet wypełnionych 

przy liczbie 1500 wygenerowanych kwestionariuszy. Dla badań ze skończonej populacji błąd 

statystyczny wtedy mnoży się przez pierwiastek kwadratowy z (N-n)/(N-1), gdzie N to liczebność 

populacji, a n - liczebność próby. Zatem jako wskaźnik wiarygodności proponuje się więc wzór 

 w postaci: k = n*(N-1)/(N-n), określany dalej po prostu, jako „wiarygodność”. Wzór ten informuje, ile 

osób musiałoby wypełnić taką ankietę z nieskończonej populacji, aby dało to taki sam błąd 

statystyczny. Ta liczba zwiększa się przy małych populacjach. Gdyby ankiety wypełnili wszyscy 

studenci, będzie równa dodatniej nieskończoności. Skutkiem powyższych rozważań są proponowane 

progi wiarygodności na poziomie wartości: 

>30 – wiarygodność bardzo dobra  

15-30 – wiarygodność dobra 

10-15 – wiarygodność akceptowalna 

<10 – brak wiarygodności badania 

 

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  

 

Do roku 2013/2014 liczba ankiet wygenerowanych ciągle rosła, a dzięki ciągłemu 

doskonaleniu procesu ankietyzacji oraz jej promocji wśród studentów osiągnięto również najwyższy 

odsetek ankiet wypełnionych. W roku 2014/2015 liczba wygenerowanych ankiet została utrzymana 

na podobnym poziomie, co w dwóch poprzednich edycjach badania. Liczba wypełnionych ankiet 

spadła o ponad 10 punktów procentowych, w porównaniu z poprzednią edycją badania, co 

zaowocowało frekwencją na poziomie 18,02%. W roku 2015/2016, pomimo działań promujących 

ankietyzację, w tym wydania Informatora „Jakość kształcenia”, w którym podjęto temat użyteczności 

ankietyzacji w procesie kształcenia i jej anonimowości, nastąpił dalszy spadek frekwencji do poziomu 

12,56%. Podjęto konsultacje z przedstawicielami organizacji studenckich, by dowiedzieć się, co mogło 

wpłynąć na taki spadek frekwencji w badaniu.  Z uzyskanych informacji wynika, że liczba ankiet na 

indywidualnych kontach w module Wirtualna Uczelnia jest zbyt duża. Studenci na spotkaniu 

postulowali o zmniejszenie liczby ankiet do około 20-30 w semestrze. Zwrócono także uwagę na 

ankiety, które są przeprowadzane przez nauczycieli akademickich w trakcie zajęć. W styczniu 2017 

roku odbyło się spotkanie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, na którym głównym punktem 

dyskusji była niska frekwencja w badaniach ewaluacyjnych. Podjęto kroki w celu poprawy tej sytuacji. 

W edycji badania 2016/2017 frekwencja wzrosła o ponad 2 pkt procentowe w stosunku do 

poprzedniej edycji badania. 

Tabela 1 zawiera dane o frekwencji w poszczególnych edycjach badania.  
Tabela 1 Frekwencja w ocenie zajęć dydaktycznych w latach 2010-2017 

Rok akademicki Liczba ankiet 

wygenerowanych 

Liczba 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 % 

2014/2015 331 659 59 765 18,02 % 

2015/2016 358 659 45 034 12,56 % 

2016/2017 344 363 51 658 15,00 % 

 

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.  
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Wykres1.  Zmiana skali procesu ankietyzacji od roku 2010/2011 

 
 

Liczba ankiet wygenerowanych w edycji badania 2016/2017 została utrzymana na podobnym 

poziomie, co w roku poprzednim. Odsetek ankiet wypełnionych wzrósł, w porównaniu z poprzednią 

edycją badania, o ponad 2 punkty procentowe i kształtuje się na poziomie 15%. Przedmiotową 

zmianę zobrazowano na Wykresie 2.  
Wykres 2. Zmiana odsetka wypełnionych ankiet w latach 2010-2017 

 
 

Analizując wyniki stwierdzono duże zróżnicowanie uczestnictwa studentów w badaniu ze 

względu na poszczególne kierunki kształcenia. Najwyższy odsetek ankiet wypełnionych zanotowano 

na kierunkach takich jak Higiena stomatologiczna (66,31%), Biomedycyna (53,84%). Na pozostałych 

kierunkach frekwencja nie przekraczała 30%. Na pięciu kierunkach frekwencja przekroczyła 20%. 

Frekwencję poniżej 10% zanotowano na siedmiu kierunkach, takich jak: Fizjoterapia II stopnia 

(4,09%), Zdrowie publiczne II stopnia (7,49%), kierunek Lekarski na II Wydziale Lekarskim (7,04%), 

Położnictwo II stopnia (6,53%), kierunek Lekarski na I Wydziale Lekarskim (8,91%), Pielęgniarstwo II 

stopnia (6,68%), Dietetyka II stopnia (5,70%). 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 formę kształcenia 

 

Frekwencja ogólna w badaniu w roku akademickim 2016/2017 wyniosła 15%. Na studiach 

stacjonarnych odsetek wypełnionych ankiet wyniósł 15,33%, a na studiach niestacjonarnych 11,92%. 

Wśród kierunków realizowanych w trybie stacjonarnym zaobserwowano duże odchylenie od wartości 

średniej. Odsetek ankiet wypełnionych wahał się od 6% do 66%. Na studiach stacjonarnych 

odnotowano przypadek kierunku Fizjoterapia II stopnia, w którym odsetek ankiet wypełnionych był 

najniższy i wyniósł 4,09% oraz przypadek kierunku Higiena stomatologiczna, w którym odsetek ankiet 

wypełnionych był najwyższy i wyniósł 66,31%. 

W porównaniu z poprzednią edycją badania odnotowano spadek odsetka wypełnionych 

ankiet na 6 kierunkach. Szczególnie wysoki spadek frekwencji odnotowano na kierunkach takich jak: 

Fizjoterapia I stopnia (spadek o 16,78 pkt procentowych) oraz Elektroradiologia I stopnia (spadek  

o 6,75 pkt procentowych). 

Na pozostałych 16 kierunkach odnotowano wzrost odsetka wypełnionych ankiet.  Najwyższy 

wzrost frekwencji wystąpił na kierunku Biomedycyna (wzrost o 17,52 pkt procentowych) oraz 

Elektroradiologia II stopnia (15,35 pkt procentowych). Szczegółową analizę frekwencji w/g kierunków 

studiów i poprzednich edycji badania zawarto w Tabela 3. 
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Tabela 3. Frekwencja w badaniu na poszczególnych kierunkach w latach 2014-2017 

  
Frekwencja w 

roku 
2014/2015 

Frekwencja w 
roku 2015/2016 

Frekwencja w 
roku 2016/2017 

Zmiana 
frekwencji w 
stosunku do 

roku 2015/2016 

Analityka Medyczna 50,14 19,63 22,21 2,58 
Biomedycyna - 36,32 53,84 17,52 

Dietetyka I 24,37 11,40 13,61 2,21 
Dietetyka II - - 5,70 5,70 

Elektroradiologia I 29,18 25,85 19,10 -6,75 

Elektroradiologia II - 14,17 29,52 15,35 
Farmacja 12,88 15,91 18,09 2,18 

Fizjoterapia I 21,57 36,06 19,27 -16,78 
Fizjoterapia II 10,79 5,92 4,09 -1,82 

Higiena stomatologiczna - 65,25 66,31 1,06 
Kosmetologia I° WF 35,34 21,23 28,31 7,08 
Kosmetologia II° WF 14,83 14,05 23,46 9,41 

Lekarski I wydział 14,09 8,00 8,91 0,92 
Lekarski II wydział 11,15 6,47 7,04 0,57 

Lekarsko-dentystyczny 20,86 17,33 20,51 3,18 
Pielęgniarstwo I 31,10 15,77 29,12 13,34 
Pielęgniarstwo II 11,99 8,24 6,68 -1,57 

Położnictwo I 34,24 20,23 29,12 8,89 
Położnictwo II 16,27 7,76 6,53 -1,22 

Ratownictwo Medyczne  24,02 26,51 23,83 -2,68 
Techniki Dentystyczne 50,08 22,25 27,21 4,96 

Zdrowie Publiczne I 17,31 17,95 25,39 7,43 
Zdrowie Publiczne II 11,54 6,07 7,49 1,43 

RAZEM: 18,02 12,56 15,00 2,44 
 

Drugi wskaźnik frekwencji w badaniu informuje o odsetku zajęć dydaktycznych ocenionych 

przez studentów w roku akademickim 2016/2017. 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 64% zajęć dydaktycznych. Porównując poszczególne 

kierunki najgorzej wypada kierunek Lekarski na obu Wydziałach. Odpowiednio na I Wydziale 

oceniono 52,38% zajęć dydaktycznych, a na II Wydziale 45,80%. Niski odsetek wystąpił także na 

kierunku Dietetyka I stopnia (51,48%). Szczególnie niski poziom ocenionych zajęć wystąpił na 

kierunku Lekarskim na II Wydziale studiach niestacjonarnych (38,58%). Poniżej 75% zajęć 

dydaktycznych oceniono także na kierunkach (licząc ogółem studia niestacjonarne i stacjonarne): 

Lekarsko-dentystyczny (72,18%), Dietetyka II stopnia (68,18%), Położnictwo II stopnia (65,19%), 

Elektroradiologia II stopnia (61,14%).  Na pozostałych kierunkach sytuacja wygląda zadowalająco, 

gdyż wszystkie zajęcia zostały ocenione 

 w ponad 75%. Odsetek zajęć dydaktycznych ocenionych w roku akademickim 2016/2017 z 

podziałem na kierunek studiów zawiera Tabela 4.  
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Tabela 4. Odsetek zajęć dydaktycznych ocenionych w roku akademickim 2016/2017 

 

 

Poziom wiarygodności badania 

Wszystkie kierunki realizowane na UM w Lublinie charakteryzowały się bardzo dobrą 

wiarygodnością (>30). Dzięki temu w dalszej części raportu można sformułować rekomendacje do 

każdego z nich. Trzeba jednak pamiętać, że ocena wiarygodności dla poszczególnych nauczycieli 

może zdecydowanie różnic od danych przedstawionych w poniższej tabeli.  

Tabela 5 przedstawia poziom wiarygodności w badaniu ze względu na poszczególne kierunki 

studiów w UM w Lublinie. 

 

Liczba zajęć
Zajęc ia 

ocenione
% Liczba zajęć

Zajęc ia 

ocenione
% Liczba zajęć

Zajęc ia 

ocenione
%

Analityka medyczna 303 239 78,88% 303 239 78,88%

Biomedycyna 199 197 99,00% 199 197 98,99%

Dietetyka I 237 122 51,48% 237 122 51,48%

Dietetyka II 88 60 68,18% 88 60 68,18%

Elektroradiologia I 267 226 84,64% 267 226 84,64%

Elektroradiologia II 229 140 61,14% 229 140 61,14%

Farmacja 675 517 76,59% 56 55 98,21% 731 572 78,25%

Fizjoterapia I 287 264 91,99% 287 264 91,99%

Fizjoterapia II 205 154 75,12% 205 154 75,12%

Higiena stomatologiczna 133 124 93% 133 124 93%

Kosmetologia I° WF 200 172 86,00% 200 172 86,00%

Kosmetologia II° WF 115 93 80,87% 115 93 80,87%

Lekarski I Wydział 2089 1184 56,68% 1353 619 45,75% 3442 1803 52,38%

Lekarski II Wydział 2132 1061 49,77% 1169 451 38,58% 3301 1512 45,80%

Lekarsko-dentystyczny 841 653 77,65% 464 289 62,28% 1305 942 72,18%

Pielęgniarstwo I 459 425 92,59% 459 425 92,59%

Pielęgniarstwo II 289 220 76,12% 289 220 76,12%

Położnictwo I 378 356 94,18% 378 356 94,18%

Położnictwo II 135 88 65,19% 135 88 65,19%

Ratownictwo Medyczne 334 293 87,72% 334 293 87,72%

Techniki Dentystyczne 178 140 78,65% 178 140 78,65%

Zdrowie Publiczne I 187 177 94,65% 187 177 94,65%

Zdrowie Publiczne II 108 87 80,56% 108 87 80,56%

RAZEM: 10068 6992 69,45% 3042 1414 46,48% 13110 8406 64,12%

Kierunek

Stac jonarne Nies tac jonarne  O gółem
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Tabela 5 Poziom wiarygodności w badaniu ze względu na poszczególne kierunki studiów w UM w Lublinie 

 

 

 

Kierunek

Wiarygodność 

badania

Analityka medyczna 1996

Biomedycyna 4115

Dietetyka I 845

Dietetyka II 76

Elektroradiologia I 1230

Elektroradiologia II 1204

Farmacja 6160

Fizjoterapia I 2890

Fizjoterapia II 423

Higiena stomatologiczna 3100

Kosmetologia I° 1467

Kosmetologia II° 616

Lekarski I Wydział 7239

Lekarski II Wydział 6219

Lekarsko-dentystyczny 6467

Pielęgniarstwo I 11085

Pielęgniarstwo II 1082

Położnictwo I 5861

Położnictwo II 348

Ratownictwo Medyczne 2537

Techniki Dentystyczne 1195

Zdrowie Publiczne I 1832

Zdrowie Publiczne II 263
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3. Ogólna ocena procesu dydaktycznego na UM w Lublinie 
 

Ogólna ocena procesu kształcenia na UM w Lublinie wynosi 4,681. Została ona wyliczona ze 

wszystkich ocen wystawionych przez studentów nauczycielom akademickim realizującym zajęcia 

dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017. 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 minimalnie wyżej oceniono 

zajęcia realizowane w semestrze letnim niż w semestrze zimowym. Tabela 5 zawiera oceny 

kształcenia w obu semestrach roku akademickiego 2016/2017. 
Tabela 6. Ogólna ocena procesu kształcenia na UM w Lublinie w roku 2016/2017 

 
 

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

wzrost ten jest stosunkowo niewielki i stanowi 0,07 to szczególnie 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 2010-2017 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1Średnia arytmetyczna wszystkich ocen wystawionych nauczycielom akademickim w roku akademickim 2016/2017. 

Semestr zimowy Semestr letni Ogółem

Średnia ocena 4,66 4,69 4,68
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Badania wykazały, że najlepiej ocenianymi aspektami kształcenia na UM Lublinie są: 

przygotowanie merytoryczne nauczycieli do zajęć (ocena 4,72 na pięciostopniowej skali), 

punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystywania czasu podczas zajęć (4,72) oraz 

dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć oraz konsultacji (4,75). Studenci wysoko 

oceniają stopień wiedzy nauczycieli akademickich jednak najniżej ocenione aspekty kształcenia 

związane z przekazywaniem tej wiedzy. Analizując dane z poprzednich lat należy zaznaczyć, że jest to 

tendencja występująca w każdej edycji badania. Umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy 

przez nauczyciela oraz umiejętność budowania relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu  

i aktywności zostały ocenione na 4,59 w pięciostopniowej skali. Sprawiedliwość sposobu 

przyznawania zaliczenia została oceniona, podobnie jak w poprzedniej edycji badania, w granicach 

średniej ogólnej. Oceny poszczególnych aspektów kształcenia w roku akademickim 2016/2017 

zawiera Wykres 4. 

 
Wykres 4. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na UM w Lublinie w roku 2016/2017 

 

4. Ocena dydaktyki na poszczególnych Wydziałach UM w Lublinie 
 

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

Najniżej oceniony został II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym (4,60) i jako jedyny 

zanotował nieznaczny spadek oceny kształcenia. Nadal jednak ocena utrzymuje się bardzo dobrym 

poziomie.  

Najwyżej oceniony został I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym. W przypadku  

I Wydziału Lekarskiego zanotowano najwyższy wzrost oceny, rzędu 0,12; w przypadku Wydziału 

Farmaceutycznego wzrost rzędu 0,03; w przypadku Wydziału Nauk o Zdrowiu wzrost rzędu 0,08. 

Widoczna jest więc systematyczna poprawa co świadczy o skuteczności systemu doskonalenia jakości 

kształcenia na naszej Uczelni. Wyniki zawiera Wykres 5.  
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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.  

Najniżej ocenione zostały kierunki takie jak: Dietetyka II stopnia (4,04), Zdrowie publiczne II 

stopnia (4,36), Pielęgniarstwo II stopnia (4,46) oraz Higiena stomatologiczna (4,48). Pozostałe 

kierunki oceniono powyżej wartości 4,5 (na pięciostopniowej skali).  

Najwyżej zostały ocenione kierunki takie jak Elektroradiologia II stopnia, Fizjoterapia II stopnia 

oraz Ratownictwo medyczne. Na tych kierunkach średnia ogólna ocena kształcenia przekroczyła 

wartość 4,8.  
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Wykres 6.  Ocena kształcenia na poszczególnych kierunkach w roku 2015/2016. 

 
4.1 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 

 

Ogólna ocena kształcenia na Wydziale 

 

Średnia ocena procesu kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki 

Medycznej wyniosła 4,68. W stosunku do oceny z poprzedniej edycji badania, która wyniosła 4,65 

zanotowano wzrost o 0,03. Podobnie jak w roku poprzednim dwie najniższe oceny uzyskały aspekty 

związane z przekazywaniem treści merytorycznych studentom podczas zajęć. 

 Najniżej ocenionymi aspektami zostały: umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze 

studentami oraz umiejętnością skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela. Oba te 

aspekty uzyskały ocenę 4,57 na pięciostopniowej skali. Pozostałe aspekty kształcenia zostały 

ocenione powyżej średniej.  

Najwyżej ocenionymi aspektami kształcenia na Wydziale są punktualność nauczyciela i 

efektywność wykorzystywania czasu podczas zajęć (4,77) oraz  dostępność nauczyciela w czasie 

zajęć i konsultacji (4,76). Wysoką ocenę osiągnęły także czynniki takie jak: przygotowanie 

merytoryczne nauczyciela do zajęć (4,73) oraz sprawiedliwość sposobu przyznawania zaliczenia 

(4,69). 

Ocenę Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej ze względu na 

poszczególne aspekty kształcenia przedstawia Wykres 7. 
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Wykres 7. Ocena Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej ze względu na poszczególne aspekty 
kształcenia 
 

 
 

W dalszej części raportu przeprowadzono analizę ocen na poszczególnych kierunkach Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej. 

 

Farmacja 

 

Kierunek Farmacja w roku akademickim 2016/2017 został oceniony przez studentów na 

wysokim poziomie. Ocena 4,67 sytuuje go na siedemnastej pozycji w porównaniu z pozostałymi 

kierunkami realizowanymi na UM w Lublinie (Wykres 6).  W porównaniu z poprzednią edycją badania 

ocena kształcenia uległa zmianie i wzrosła o 0,06. Frekwencja studentów Farmacji w badaniu 

wyniosła 18% (patrz Tabela 4). W roku akademickim 2015/2016 wynosiła ona 16%.  

Kierunek Farmacja osiągnął bardzo dobry poziom wiarygodności  badania (Tabela 5). Jednak 

analizując oceny poszczególnych nauczycieli można zauważyć, że jedynie 36% ocen może być uznane 

za wiarygodne. 

Oceny w poszczególnych latach akademickich przedstawia Wykres 8.  
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Wykres 8. Zmiana oceny kształcenia na kierunku Farmacja 

 
 

 Analizując poszczególne aspekty kształcenia można zauważyć, że szczególnie wysoko 

oceniono aspekty związane z punktualnością oraz efektywnością wykorzystywania czasu podczas 

zajęć (4,76 na pięciostopniowej skali) oraz dostępnością nauczyciela dla studentów w czasie zajęć 

oraz konsultacji (4,74). Powyżej średniej ogólnej (4,67) oceniono także czynnik związany z 

przygotowaniem merytorycznym nauczyciela do zajęć (4,71).  

Ocenę poniżej średniej ogólnej odnotowano w przypadku dwóch czynników. Umiejętność 

budowania relacji ze studentami oceniono na 4,57 a umiejętność skutecznego przekazywania 

wiedzy na 4,55. Warto podjąć działania mające na celu odpowiednie dopasowanie metod 

dydaktycznych do specyfiki poszczególnych zajęć oraz wymagań studentów w celu pełnego 

wykorzystania potencjału kadry dydaktycznej, wysoko ocenianej za posiadane przygotowanie 

merytoryczne. 

Wykres 9 zawiera oceny wszystkich objętych badaniem aspektów kształcenia.  
Wykres 9. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku Farmacja. 
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Wśród studentów kierunku Farmacja widoczna jest znaczna różnica w ocenach 

poszczególnych aspektów kształcenia ze względu na formę studiów. Studenci niestacjonarni oceniali 

niemal każdy aspekt kształcenia znacznie wyżej niż studenci studiów stacjonarnych. Trzeba jednak 

zauważyć, że studenci odbywający studia w formie niestacjonarnej wypełnili jedynie 92 ankiety (przy 

prawie 5000 wypełnionych ankiet przez studentów stacjonarnych). Wykres 10 zawiera zestawienie 

ocen ze względu na formę studiów.  
Wykres 10. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku Farmacja według formy studiów 

 
 

 

Dzięki pogłębionej analizie komentarzy umieszczanych przez studentów w ankiecie, które 

stanowią uzasadnienie wystawianych ocen, możliwe jest przybliżenie przyczyn zdarzającego się w 

niektórych przypadkach niezadowolenia.  

Główną przyczyną niezadowolenia studentów z jakości kształcenia były czynniki związane z 

atmosferą panującą podczas zajęć oraz konsultacji. Według studentów budowanie odpowiednich 

relacji na linii student-nauczyciel i sposób przekazywania wiedzy jest równie ważny jak inne aspekty 

kształcenia. Często także dochodzi do sytuacji gdy przez nieodpowiednie zachowanie prowadzącego 

cierpi wizerunek Katedry/Zakładu a także całej Uczelni. Są to sytuacje naganne, więc należałoby się 

pochylić nad analizą takich przypadków wskazywanych przez studentów w komentarzach. Jeden ze 

studentów pisze: „Jako do pracownika naukowego i dydaktycznego mam do niego wielki szacunek i 

nadal nim go darzę, ale nie potrafię i nie godzę się na takie traktowanie studentów jako zło konieczne 

i zbędny problem. To właśnie takie osoby jak [osoba prowadząca] sprawiły, że katedra chemii 

organicznej jest wręcz legendarna na Naszej uczelni jako ta negatywna. Nie chcę rozwodzić się na 

osobą [osoba prowadząca]  bo nie o to chodzi, ale niech zastanowi się czy sposób w jaki podchodzi do 

dydaktyki nie sprawia, że jedynie zniechęca studentów i podcina im skrzydła, a co najważniejsze 

pogarsza postrzeganie dość ciekawego przedmiotu. Nikt nie lubi ludzi wyniosłych, którzy patrzą na 

innych z góry i przy tym mają niezły ubaw jak to często miało miejsce. Szydzenie i sarkazm w 

nauczaniu nie pasuje”. 

Kolejnym aspektem budzącym zastrzeżenia studentów jest przygotowanie nauczyciela do 

prowadzenia zajęć. W komentarzach odnotowują przypadki, w których wiedza nauczyciela, zdaniem 

studentów, jest niewystarczająca bądź zajęcia prowadzone są jedynie w oparciu o odczytywanie 
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prezentacji multimedialnych. Zwracano także uwagę, że część zajęć prowadzona jest przez osoby, 

które nie mają żadnego doświadczenia w pracy farmaceuty. Prowadzi to do braku wiedzy na temat 

specyfiki zawodu, a zajęcia sprowadzają się do podawania teorii bez odniesienia do przypadków z 

życia zawodowego. Jeden ze studentów pisze: „[osoba prowadząca] bardzo dobrze się 

przygotowywała do zajęć, jednak czasami mam wrażenie ze nie ma pojęcia o czym mówi, ponieważ 

nie jest farmaceutą i nie ma z tym zawodem żadnej styczności”. 

Kolejnym czynnikiem wzbudzającym niezadowolenie studentów była niezrozumiałość treści 

przekazywanych w czasie zajęć oraz nieadekwatny, do poziomu posiadanej wiedzy przez studentów, 

stopień trudności zajęć.  

W paru przypadkach odnotowano absencję nauczyciela na zajęciach lub spóźnienia. Z 

niezadowoleniem spotkały się także sytuacje, w których nauczyciel odwoływał zajęcia. 

Niezadowolenie studentów budziły także niejasne kryteria zaliczania zajęć. Odnotowywano 

przypadki, w których studenci nie byli informowani o formie zaliczenia, bądź ta została zmieniana w 

ostatniej chwili. Zastrzeżenia odnoszą się także do źle sformułowanych sylabusów przedmiotów, 

które nie obejmowały wszystkich kluczowych zagadnień. Często też zdarzało się, że materiał 

wymagany na zaliczeniu obejmował treści ponadprogramowe lub niezwiązane z zawodem 

farmaceuty. Wskazywano także na błędy merytoryczne oraz różnice w poziomach testów dla różnych 

grup studenckich. Jeden ze studentów pisze: „Zaliczenie końcowe nie miało mało wspólnego z 

zajęciami z tego przedmiotu, zdanie zależało głównie od szczęścia. Pytania były źle sformułowane i z 

błędami”. 

Studenci odnotowują przypadki kiedy powodem dezorganizacji był źle ułożony plan. Jeden ze 

studentów pisze: „Cały przedmiot był źle zorganizowany. Plan niestety nie pokrywał się z 

rzeczywistością, gdy przychodziliśmy na zajęcia okazało się że nie mogą się one odbyć bo dany 

prowadzący ma w tym czasie inne ćwiczenia z innym rokiem czy kierunkiem. Często też nie mogliśmy 

otrzymać jednoznacznej informacji czy ćwiczenia się odbędą i kiedy będziemy je odrabiać. Spory chaos 

organizacyjny. Przy czym sytuacja powtarzała się kilkukrotnie, nie była jednorazowa. Zajęcia 

skończyły się na początku maja, zaliczenie zostało wyznaczone na kilka dni przed początkiem sesji 

(początek czerwca). Dodatkowo osoba odpowiedzialna za przedmiot spóźniła się na nie ok. 20-30 

minut”. 

Podawano także przykłady, gdy ilość informacji podawanych na zajęciach była 

niewspółmierna ograniczonej liczby godzin z przedmiotu. Zdarzało się, że studenci nie nadążali 

notować odpowiednich informacji, a wiedza na poszczególne tematy podawano była szczątkowo i 

chaotycznie. Z drugiej strony odnotowywano przypadki, w których ilość godzin przeznaczonych na 

przedmiot była zbyt duża. Skutkowało to powtarzaniem treści bądź skracaniem czasu trwania zajęć 

przez nauczycieli. 

Pozytywne komentarze dotyczyły przede wszystkim wysokiego przygotowania 

merytorycznego prowadzących zajęć połączonego z umiejętnościami skutecznego przekazywania 

wiedzy. Doceniani są nauczyciele, którzy potrafią atrakcyjnie przekazać wiedzę i wymagają 

aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Jeden ze studentów pisze: „Zajęcia prowadzone ciekawie, 

[osoba prowadząca]   bardzo dobrze tłumaczy wszelkie wątpliwości odnośnie analiz, zawsze można 

liczyć na pomoc z jego strony oraz czuć się swobodnie na ćwiczeniach”. 

Studenci Farmacji przykładają także wagę do aspektu dostępności nauczycieli podczas zajęć i 

konsultacji. W komentarzach pozytywnie odnoszono się także do możliwości kontaktu z 

prowadzącym poza ustalonymi godzinami konsultacji. Jeden ze studentów pisze: „„[osoba 
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prowadząca]  zawsze służyła pomocą, poświęcała swój wolny czas, nie tylko w czasie konsultacji. W 

razie wątpliwości zawsze można było skontaktować się telefonicznie”. 

Wskazano również elementy dydaktyki, które studenci oceniają szczególnie wysoko u 

nauczycieli prowadzących zajęcia. Doceniane jest: 1) wzbogacanie zajęć o treści ponadprogramowe i 

ciekawostki, 2) utrwalanie materiału poprzez powtórki najważniejszych fragmentów poprzednich 

zajęć, 3) wykorzystywanie zróżnicowanych metod dydaktycznych, w tym przejrzystych prezentacji 

multimedialnych, 4) interdyscyplinarność nauczycieli, w tym niesienie pomocy studentom w 

połączeniu wiedzy z różnych przedmiotów. 

 

 

Wnioski i rekomendacje  

 

 Kierunek Farmacja został oceniony przez studentów wysoko. Obecna ocena wynosi 4,67 i 

wzrosła o 0,06 punktu na pięciostopniowej skali, w stosunku do poprzedniej edycji badania.  

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

ocenionego aspektu dydaktyki, którym jest umiejętność budowania przez nauczyciela relacji 

ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. 

 Należy eliminować zdarzające się problemy związane z niekulturalnym zachowaniem 

niektórych nauczycieli oraz wprowadzaniem nerwowej atmosfery podczas zajęć, 

niesprzyjającej aktywności i zaangażowaniu.  

 Należy eliminować przypadki absencji nauczyciela oraz odwoływania zajęć/konsultacji.  

 Studenci wskazywali na problemy z przyswojeniem wiedzy, gdyż zdarzały się przypadki zajęć 

zbyt bogatych w treść.  

 Wskazywano również przypadki, kiedy nauczyciel nie był wystarczająco przygotowany do 

realizowanych zajęć.  

 Należy przestrzegać ustalonych ze studentami form zaliczeń przedmiotu oraz sposobu oceny. 

 Należy dokonać przeglądu sylabusów by wyeliminować zjawisko powtarzania treści w ramach 

różnych przedmiotów. 

 Należy unikać realizacji zajęć ograniczającej się do odczytywania treści prezentacji/slajdów 

gdyż w opinii studentów jest to skrajnie nieefektywna forma przekazywania wiedzy.  
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Analityka Medyczna 

 

W roku akademickim 2016/2017 proces dydaktyczny na kierunku Analityka medyczna został 

oceniony na 4,74. Jest to najwyższy wynik w stosunku do dotychczasowych edycji badania i 

klasyfikuje ten kierunek na dziewiątym miejscu wśród wszystkich kierunków realizowanych na UM w 

Lublinie (Wykres 6). Frekwencja studentów Analityki medycznej w badaniu wyniosła 22% (patrz 

Tabela 4).  

Kierunek Analityka medyczna osiągnął bardzo dobry poziom wiarygodności  badania (Tabela 

5). Jednak analizując oceny poszczególnych nauczycieli można zauważyć, że jedynie 27% ocen może 

być uznane za wiarygodne. 

Wykres 11 zawiera zestawienie ocen z poszczególnych lat.  

 
Wykres 11. Zmiana oceny kształcenia na kierunku Analityka medyczna 

 
 

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

zostały ocenione poniżej średniej ogólnej (4,74). Były to: umiejętność skutecznego przekazywania 

wiedzy przez nauczyciela (4,63) oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze 

studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności (4,62). 

 Pozostałe aspekty oceniono powyżej średniej ogólnej, a najwyższą ocenę osiągnęły czynniki 

związane z punktualnością nauczyciela i efektywnością wykorzystywania czasu podczas zajęć (4,83) 

oraz przygotowaniem merytorycznym nauczyciela do zajęć (4,82) Wysoko oceniono także 

dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć i konsultacji (4,79) oraz sprawiedliwość 

sposobu przyznawania zaliczenia (4,76). Wszystkie aspekty oceniono nieco wyżej niż w poprzedniej 

edycji badania (wzrost rzędu 0,02-0,05 na pięciostopniowej skali). 

Wykres 12 zawiera oceny wszystkich objętych badaniem aspektów kształcenia. 
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Wykres 12.  Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku Analityka medyczna. 

 

Na podstawie pogłębionej analizy danych z badań, którą umożliwiają zebrane komentarze 

studentów uzasadniające oceny, udało się ustalić przyczyny niezadowolenia z niektórych aspektów 

procesu dydaktycznego. Ponadto analiza ta umożliwia pozyskanie cennych wskazówek dla nauczycieli 

akademickich chcących doskonalić swój warsztat dydaktycznych, gdyż często uzasadniano także 

pozytywne oceny, przez co da się zauważyć, jakie czynniki wpływają na szczególne zadowolenie 

studentów, jakie są ich oczekiwania i preferencje w zakresie dydaktyki. 

Na niezadowolenie studentów wpływają przede wszystkim czynniki związane z efektywnym 

przekazywaniem wiedzy podczas zajęć oraz stosowanymi metodami dydaktycznymi. Studenci 

zwracają uwagę, że problemy z przyswojeniem i zanotowaniem wiedzy na zajęciach występują, gdy 

nauczyciel: 1) zbyt cicho i niewyraźnie przekazuje informacje, 2) wypowiada się chaotycznie i 

popełnia błędy, 3) podaje sprzeczne informacje.  

Negatywne komentarze studentów dotyczą także stosowania w procesie kształcenia metod 

„podających”, a zwłaszcza prowadzenia wykładów poprzez odczytywanie prezentacji. Według 

studentów jest to metoda niekorzystna dla efektywnego przyswojenia informacji. 

Kolejnym czynnikiem budzącym zastrzeżenia studentów był aspekt dostępności nauczyciela w 

trakcie zajęć oraz konsultacji. Mimo, iż ocena ta jest bardzo wysoka (4,79) odnotowuje się przypadki, 

w których prowadzący zajęcia odwołuje zajęcia lub konsultacje. Ze szczególnie negatywnym 

odbiorem studentów wiążą się sytuacje, w których nauczyciel przekłada zajęcia na późniejszy termin 

lub nie informuje studentów o nieobecności. Zdarzały się także przypadki, w których nauczyciel 

prowadził więcej niż jeden przedmiot na roku i dopowiadał treści, których nie zdążył przekazać na 

przedmiocie A w trakcie przedmiotu B, czego skutkiem było duże tempo przeprowadzania zajęć oraz 

chaos. Z niezadowoleniem studentów spotykają się także sytuacje, w których prowadzący 

nieefektywnie wykorzystuje czas na zajęciach, co skutkuje potrzebą nadrobienia materiału przez 

studenta w czasie wolnym. 

Komentarze studenckie odnoszą się także do standardów zaliczeń przedmiotów. Studenci 

zwracają uwagę na nieprawidłowości podczas procesu egzaminowania lub uzyskiwania zaliczeń z 

przedmiotów. Zdarzają się sytuacje, w których nauczyciel nie przestrzega wcześniej ustalonych 

kryteriów zaliczenia bądź faworyzuje niektóre osoby. 
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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.  

Zwracano także uwagę na zbyt małą ilość sprzętu w czasie ćwiczeń z przedmiotu Diagnostyka 

mikrobiologiczna. Należałoby się także przyjrzeć standardom zaliczenia z tego przedmiotu, gdyż 

budził on kontrowersje wśród studentów. 

Szczególnie nagannym przypadkiem, który należałoby zweryfikować, było promowanie przez 

prowadzącego zajęcia prywatnej szkoły językowej na zajęciach z przedmiotu kierunkowego. Jeden ze 

studentów pisze: „[…] zaprosił na wykład ludzi ze szkoły językowej "Speak up", zrobili oni prezentację 

swojej oferty, zebrali od studentów numery telefonów do kontaktu, i zapisywali na zajęcia z 

angielskiego, odpłatne oczywiście […] chwalił się, że jego żona chodzi na zajęcia i są super, 

podejrzewam, że za prowizję ze wszystkich zgarniętych studentów którzy się zapisali jego żonka i 

może on mają kursy językowe za darmo. Takie rzeczy nie powinny się odbywać na państwowej uczelni 

w czasie zajęć”. 

Najważniejszym czynnikiem decydującym o wysokiej ocenie nauczyciela była umiejętność 

zbudowania odpowiedniej relacji ze studentem. Dzięki postawie otwartej na kontakt i pomoc 

studentowi wzrastało zaangażowanie w zajęcia, a studenci byli dużo lepiej przygotowani do 

zaliczenia.  Jeden ze studentów pisze: „wykłady, prowadzone są w sposób odbiegający od norm 

przyjętych przez większość wykładowców tzn. nie czyta ze slajdów, które przygotowała a opowiada, w 

taki sposób, że student wychodząc z zajęć, wie o czym były zajęcia a nie zasypiał. Obrazowe 

porównania i barwna postać prowadzącej zawsze kierowały uwagę studentów w jej stronę. Warty 

uwagi jest również fakt, że zawsze chętnie służyła pomocą nawet najbardziej opornym wliczając 

mnie. Jest to jeden z przedmiotów, z których jestem w stanie powiedzieć z ręką na sercu, że 

przyswoiłam pewny zakres wiedzy”. 

Wysoko oceniano nauczycieli prezentujących dużą wiedzę merytoryczną oraz mających 

doświadczenie związane z wykładanym przedmiotem. 

 

Wnioski i rekomendacje  

 

 Kierunek Analityka medyczna został oceniany wysoko. Ogólna ocena kształcenia w roku 

akademickim 2016/2017 kształtuje się na poziomie 4,74 na pięciostopniowej skali. Sytuuje to 

kierunek na dziewiątym miejscu wśród wszystkich kierunków realizowanych na UM w 

Lublinie. 

 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.  

 Należy doskonalić warsztat dydaktyczny nauczycieli akademickich. Szczególnie należy unikać 

form podających podczas wykładu, polegających na odczytywaniu prezentacji.  

 Studenci szczególnie doceniają zajęcia realizowane w formie interaktywnej, polegające na 

zaangażowaniu zarówno nauczyciela jak i studentów.  
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 Należy dokonać weryfikacji sylabusów i planów zajęć, gdyż studenci wskazują, że zdarzają się 

przedmioty na które przeznaczona jest zbyt mała liczba godzin. 

 Należy eliminować przypadki nieobecności bądź spóźnień prowadzących zajęcia. 

 Należy zadbać o odpowiednią ilość sprzętu w czasie ćwiczeń z przedmiotu Diagnostyka 

mikrobiologiczna. 

 Należy zweryfikować kwestię związaną z promowaniem prywatnych szkół językowych przez 

prowadzących przedmioty kierunkowe. 

 

 

 

Kosmetologia I stopnia 

 

Kierunek Kosmetologia I stopnia w roku akademickim 2016/2017 został oceniony przez 

studentów na wysokim poziomie. Ocena 4,64 sytuuje kierunek na osiemnastym miejscu wśród 

studiów na UM w Lublinie (Wykres 6). W porównaniu z poprzednią edycją badania odnotowano 

spadek średniej ogólnej na poziomie 0,02 punktu w pięciostopniowej skali. Frekwencja studentów 

Kosmetologii I stopnia w badaniu wyniosła 28% (patrz Tabela 4).  W poprzedniej edycji badania 

wynosiła ona 21%.  

Kierunek Kosmetologia I stopnia osiągnął bardzo dobry poziom wiarygodności  badania 

(Tabela 5). Jednak analizując oceny poszczególnych nauczycieli można zauważyć, że jedynie 45% ocen 

może być uznane za wiarygodne. 

Wykres 13 przedstawia zmianę oceny kształcenia na kierunku Kosmetologia I stopnia. 

 
Wykres 13. Zmiana oceny kształcenia na kierunku Kosmetologia I stopnia 

 
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 (4,52) oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze 
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studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności (4,50). Pozostałe czynniki oceniono powyżej 

średniej ogólnej.  

Najwyżej oceniono takie aspekty jak: dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć 

oraz konsultacji (4,77) oraz punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystywania czasu 

podczas zajęć (4,73).  

Ocenę poszczególnych aspektów kształcenia zawarto na Wykresie 14.  
Wykres 14. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku Kosmetologia I stopnia. 

 

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.  

Negatywne komentarze studenckie dotyczą przede wszystkim aspektu budowania 

pozytywnych relacji ze studentami sprzyjającymi zaangażowaniu i aktywności na zajęciach. 

Odnotowywano, że nauczyciele nie odnoszą się z szacunkiem do studentów, umniejszają wagę ich 

kierunku w stosunku do innych na Uniwersytecie oraz wypowiadają się niepochlebnie o wiedzy 

studentów Kosmetologii. Jeden ze studentów pisze: „Nigdy nie spotkałam się z taką arogancją ze 

strony nauczyciela na Uniwersytecie. Już od pierwszych zajęć [osoba prowadząca] dobitnie chciała 

nam pokazać, że jesteśmy nikim. Straszyła ciągłym wyrzucaniem z zajęć”.  

Zdarzają się także przypadki gdy nauczyciel jest kompletnie nieprzygotowany do prowadzenia 

przedmiotu na kierunku Kosmetologia. Jeden ze studentów wskazuje: „Wiedza w ogóle nie była 

przekazywana, gdyż [osoba prowadząca]  jej nie posiada. Na jednych z ćwiczeń kazała wykonać 

koleżance obliczenia. Gdy [osoba prowadząca] stwierdziła, że sobie nie radzi kazała kolejnej osobie 

podejść i jej pomóc. Niestety żadna z Nas nie potrafiła rozwiązać tego zadania. Minęło ok 40 min i nie 

uzyskaliśmy żadnej pomocy. Zajęcia się skończyły a [osoba prowadząca] stwierdziła, że mamy to 

zrobić w domu. Nie udzieliła Nam żadnej wskazówki dobrze wiedząc, iż nie potrafimy tego wykonać. 

Śmiem twierdzić, iż sama nie potrafiła tego zrobić, gdyż nigdy już nie wróciła do tego zadania”.  
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Należy także unikać stosowania metod „podających”, w tym odczytywania prezentacji co 

skutkuje niskim zaangażowaniem i aktywnością studentów podczas zajęć.  

Z negatywnym odbiorem spotykały się także sytuacje, w których powtarzano treści bez 

wprowadzania nowych informacji. Należałoby się także przyjrzeć sylabusom przedmiotów i uzupełnić 

je o podstawy teoretyczne, gdyż studenci zwracają uwagę na ich niedostatek, w skutek czego nie 

mogą czuć się w pełni przygotowani do realizacji praktycznej części zajęć. Zastrzeżenia wzbudzały 

również standardy zaliczenia oraz nieaktualizowanie treści testów. Zdarzały się przypadki gdzie testy 

były kopiowane z lat wcześniejszych. 

Zdarzają się także przypadki spóźnień nauczycieli lub sytuacji, w których zajęcia w ogóle nie 

zostały zrealizowane. 

Pozytywne komentarze uzasadniające wysoką ocenę prowadzących zajęcia związane były 

przede wszystkim z aspektem umiejętności skutecznego przekazywania wiedzy. Doceniani byli 

prowadzący potrafiący wyłożyć wiedzę w sposób obrazowy, poparty przykładami oraz służący radą i 

pomocą w niezrozumiałych kwestiach. 

Szacunkiem studentów cieszyli się także wymagający nauczyciele, pod warunkiem, że na 

pierwszych zajęciach poinformowali studentów o standardach zaliczenia przedmiotu i sztywno 

trzymali się ich do końca zajęć.  

Wskazywano także na duże znaczenie praktycznego wymiaru zajęć oraz organizowania 

spotkań z przedstawicielami firm branżowych. 

 

 

 

Wnioski i rekomendacje 

 Kierunek Kosmetologia I stopnia w roku akademickim 2016/2017 został oceniony wysoko. 

Ogólna ocena kształcenia wyniosła 4,64 na pięciostopniowej skali i była niższa o 0,02 punktu 

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. 

 Doskonaląc warsztat dydaktyczny należy unikać realizacji zajęć poprzez stosowanie metod 

podających (np. odczytywanie prezentacji). 

 Należy eliminować przypadki niepunktualności w rozpoczynaniu zajęć przez niektórych 

nauczycieli.  

 Należy stosować metody dydaktyczne przyczyniające się do budowania odpowiednich relacji 

między nauczycielem a studentami.  

 Należy zadbać o zwiększenie wymiaru praktycznego zajęć oraz częściej organizować 

spotkania z przedstawicielami firm branżowych. 

 Należy eliminować przypadki powtarzania treści w ramach różnych zajęć. 

 Należy zadbać o aktualność przekazywanych informacji. 
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 Należy wyeliminować zdarzające się problemy polegające na nieprzygotowaniu 

prowadzącego do zajęć. 

 Należy eliminować zdarzające się problemy związane z niekulturalnym zachowaniem 

niektórych nauczycieli oraz wprowadzaniem nerwowej atmosfery podczas zajęć, 

niesprzyjającej aktywności i zaangażowaniu.  

 

 

Kosmetologia II stopnia 

 

Ogólna ocena procesu kształcenia na kierunku Kosmetologia II stopnia wyniosła 4,69, co w 

przypadku pięciostopniowej skali stanowi wysoką ocenę. W porównaniu z poprzednią edycją badania 

odnotowano niewielki spadek, rzędu 0,07 punktu. Od roku 2014/2015 zauważalna jest tendencja 

spadkowa (w roku akademickim 2014/2015 ocena wynosiła 4,82, w 2015/2016 wynosiła 4,76).  

Ocena 4,69 sytuuje kierunek na czternastym miejscu wśród studiów na UM w Lublinie 

(Wykres 6). Frekwencja studentów Kosmetologii II stopnia w badaniu wyniosła 23% (Patrz Tabela 4). 

W poprzednim roku akademickim wynosiła ona 14%.  

Kierunek Kosmetologia II stopnia osiągnął bardzo dobry poziom wiarygodności  badania 

(Tabela 5). Jednak analizując oceny poszczególnych nauczycieli można zauważyć, że jedynie 28% ocen 

może być uznane za wiarygodne. 

Zmianę oceny kształcenia na kierunku Kosmetologia II stopnia przedstawia Wykres 15. 
Wykres 15. Zmiana oceny kształcenia na kierunku Kosmetologia II stopnia 

 
 

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

wiedzy przez nauczyciela (4,55), umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami 

sprzyjających zaangażowaniu i aktywności (4,60) oraz sprawiedliwość sposobu przyznawania 

zaliczenia (4,68). Pozostałe aspekty oceniono powyżej średniej ogólnej. 

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

czasu podczas zajęć, dostępność nauczyciela podczas zajęć i konsultacji oraz przygotowanie 

merytoryczne nauczyciela do zajęć. Wszystkie te aspekty oceniono na 4,76 w pięciostopniowej skali. 

Ocenę poszczególnych aspektów kształcenia zawarto na Wykresie 16.  
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Wykres 16. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku Kosmetologia II stopnia. 

 

 

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

dlatego trudno jest wskazać konkretne rozwiązania dla doskonalenia jakości kształcenia.  

Wskazano jedynie, że zdarzały się sytuacje, w których nauczyciel miał problem z 

odpowiednim budowaniem atmosfery podczas zajęć lub nie przestrzegał ustalonych kryteriów 

zaliczenia przedmiotu. Studenci wskazują także, że należy unikać stosowania metod „podających”, w 

tym odczytywania prezentacji co skutkuje niskim zaangażowaniem i aktywnością studentów podczas 

zajęć. 

Pozostałe komentarze stanowiły pochwały dla nauczycieli, którzy sprawiali, że studenci 

angażowali się w zajęcia. 

Rekomendacje 

 Kierunek Kosmetologia II stopnia w roku akademickim 2016/2017 został oceniony wysoko. 

Ocena 4,69 sytuuje kierunek na czternastym miejscu wśród wszystkich kierunków 

realizowanych na UM.  

 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. Oceny tych aspektów zostały ocenione nieco 

niżej od pozostałych. 

 Należy unikać stosowania metod „podających”, w tym odczytywania prezentacji. 
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 Należy zadbać o przestrzeganie przez nauczycieli standardów zaliczenia przedmiotów. 
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Kwestionariusz ankiety 
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