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I. Wstęp  
Zgodnie z polityką jakości kształcenia realizowaną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

(UM) w roku akademickim 2017/2018 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  

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 

2017/2018.  

1. 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 2017/2018 

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

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 2017/2018 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). 
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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? 

2. Udział studentów w ocenie zajęć dydaktycznych 
Charakterystyka wskaźników 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.  

Po dokładnej analizie frekwencji na poszczególnych kierunkach studiów, dokonano próby 

stworzenia wskaźnika, który definiowałby wiarygodność badań, zdając sobie sprawę z niedoskonałości 

każdego przyjętego rozwiązania oraz jego kompromisowości. W związku z tym przyjęto, że to liczba 

ankiet wypełnionych jest podstawą do oceny wiarygodności, a nie frekwencja. W przypadku badań  

ankietowych mamy do czynienia ze  skończoną populacją respondentów, czyli wszystkich studentów 

Uniwersytetu Medycznego biorących udział w badaniu. W analizie wyników badania posłużono się 

dwoma rodzajami wskaźników: poziomem wiarygodności badania oraz odsetkiem ocenionych zajęć 

dydaktycznych. 

Pierwszy wskaźnik (poziom wiarygodności badania) pozwala na ocenę tego, czy uzyskane 

wyniki badania są wiarygodne. Mając przykładowo ogólną liczbę 20 studentów na danym kierunku, 

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 

 

W przypadku badania dotyczącego oceny przedmiotów, największy poziom wiarygodności ma 

ankieta dotycząca kierunku Analityka Medyczna (duża liczba ankiet wypełnionych  

i mniejsza populacja) niż na przykład na kierunku Lekarskim zarówno na I jak i na II Wydziale czy 

lekarsko – dentystycznym (tabela 3).  

Kierunek Dietetyka I°, mimo tylko 52 ankiet wypełnionych na  2033 wygenerowanych ma dobry 

wynik poziomu wiarygodności (53), choć frekwencja wynosi 3%. Przy 20 wygenerowanych ankietach, 

ankiety wiarygodne zaczynałyby się od 7 wypełnionych.  

Drugi wskaźnik (odsetek ocenionych zajęć dydaktycznych) pozwala na ocenę tego, jaki 

odsetek spośród wszystkich zajęć dydaktycznych realizowanych w danym roku akademickim został 

poddany ocenie oraz jaki odsetek ocenionych przedmiotów uzyskał wymagany próg wiarygodności 

badania (powyżej 10). W niniejszym opracowaniu nie poddano analizie zajęć, które: 

3. Nie zostały ocenione przez ani jednego studenta; 

4. Nie uzyskały wymaganego progu wiarygodności badania (powyżej 10).  

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

uzyskane oceny można uznać za rzetelne (porównując odsetek wypełnionych ankiet). 
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Udział studentów w ocenie zajęć dydaktycznych 
W roku akademickim 2017/2018 przeprowadzono kolejna edycję badań dotyczących oceny 

zajęć dydaktycznych. Porównując frekwencję w badaniach zrealizowanych w roku akademickim 

2017/2018 z poprzednią edycją badania (patrz tabela 2, str. 4) jak i wskaźnik wiarygodności (wykres 1) 

należy odnotować znaczny spadek zaangażowania studentów. Wynikało to przede wszystkim z 

problemów technologicznych związanych z przystosowaniem modułu ankietowego do nowego 

systemu dostarczonego przez firmę Comarch. W związku z tym ankiety zostały wygenerowane na 

kontach studentów ze znacznym opóźnieniem. 

Wykres 1 przedstawia dane o ogólnym poziomie wiarygodności w poszczególnych edycjach 

badania. 
Wykres 1 Poziom wiarygodności w ocenie zajęć dydaktycznych w latach 2014-2018. 

 

W obecnej edycji badania można zaobserwować spadek frekwencji na poszczególnych 

Wydziałach na UM w Lublinie. Najwyższy spadek frekwencji odnotowano dla Wydziału Nauk o Zdrowiu 

– z 13% w poprzedniej edycji badania na 4%. Podobnie jak  w roku ubiegłym najniższą frekwencję 

odnotowano dla II Wydziału Lekarskiego (6%). W przypadku II Wydziału Lekarskiego można 

zasugerować, iż problemy techniczne wymienione na wstępie nie są czynnikiem znacząco 

wpływającym na niski poziom frekwencji.  

Wydział Farmaceutyczny odnotował najniższy spadek frekwencji. Podobnie jaki w poprzedniej 

edycji badania, zajmuje pierwszą pozycję z frekwencja na poziomie 13%. Tabela 1 przedstawia dane 

dotyczące frekwencji na poszczególnych Wydziałach UM w Lublinie.   
Tabela 1 Frekwencja w podziale na wydziały w latach 2016/2017 i 2017/2018. 

 

Analizując poziom frekwencji na poszczególnych kierunkach realizowanych na UM w Lublinie 

(wykres 2), można zaobserwować jej spadek. Jedynie w przypadku kierunku Położnictwo II stopnia, 

poziom frekwencji wzrósł o 400% (z 1% na 5%). Najwyższy spadek frekwencji odnotowano dla kierunku 

Higiena stomatologiczna. Wyniósł on 93%. Na kierunku Kosmetologia I stopnia frekwencja spadła o 

91%. Kierunek Elektroradiologia II stopnia odnotował spadek frekwencji o 89%. Tabela 2 prezentuje 

szczegółowe dane dotyczące frekwencji na kierunkach realizowanych na UM w Lublinie, w latach 

2016/2017 i 2017/2018 oraz zmianę poziomu frekwencji. 
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Tabela 2 Frekwencja w badaniu ze względu na poszczególne kierunki studiów w UM w Lublinie w latach 2016/2017 i 
2017/2018. 

 

Na Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2017/2018 realizowano 2167 

przedmiotów (tabela 3), oceniono 1252 (6%), z czego 146 (12%) uzyskało wymagany próg 

wiarygodności badania (powyżej 10). Najwyższy odsetek ocenionych przedmiotów o wymaganym 

progu wiarygodności odnotowano na Wydziale Farmaceutycznym i wyniósł on 36% (58). Najniższy 

odsetek ocenionych przedmiotów o poziomie wiarygodności powyżej 10 zaobserwowano na II 

Wydziale Lekarskim. Na 389 realizowanych przedmiotów, oceniono 244 (63%), z czego 11(5%) 

uzyskało wymagany próg wiarygodności badania. Na  I Wydziale Lekarskim realizowano 812 

przedmiotów. Oceniono 433 (53%). Wymagany poziom wiarygodności badania osiągnęło 41 (9%) 

przedmiotów. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu odsetek ocenionych przedmiotów o wiarygodności 

powyżej 10 wyniósł 9% (34).  Tabela 3 prezentuje szczegółowe dane dotyczące odsetka ocenionych 

przedmiotów, które uzyskały wymagany próg wiarygodności badania. 

 
Tabela 3 Odsetek ocenionych przedmiotów o wymaganym progu wiarygodności badania (powyżej 10) na poszczególnych 
Wydziałach na UM w roku akademickim 2017/2018. 

 

W roku akademickim 2017/2018 odsetek ocenionych przedmiotów, które osiągnęły wymagany 

próg wiarygodności badania (powyżej 10) był niższy niż w roku poprzednim o 36 pkt. procentowe 

(tabela 4). Wynikało to przede wszystkim z problemów technologicznych związanych z 

Kierunek Frekwencja 2016/2017 Frekwencja 2017/2018 Zmiana w frekencji 

Położnictwo II° 1% 5% 400%

Analityka Medyczna 20% 34% 70%

Elektroradiologia I° 14% 10% -29%

kierunek Lekarski II W 7% 5% -29%

kierunek Lekarski I W 8% 5% -38%

Farmacja 14% 8% -43%

kierunek lekarsko - denstystyczny 16% 9% -44%

Położnictwo I° 20% 11% -45%

Fizjoterapia II° 4% 2% -50%

Ogółem 12% 6% -50%

Zdrowie Publiczne I° 19% 8% -58%

Pielęgniarstwo II° 3% 1% -67%

Dietetyka I° 10% 3% -70%

Kosmetologia II° 14% 4% -71%

Biomedycyna I° 48% 13% -73%

Fizjoterapia I° 12% 3% -75%

Pielęgniarstwo I° 22% 5% -77%

Ratownictwo Medyczne 18% 4% -78%

Techniki dentystyczne 18% 3% -83%

Elektroradiologia II° 27% 3% -89%

Kosmetologia I° 22% 2% -91%

Higiena stomatologiczna 56% 4% -93%

Zdrowie Publiczne II° 5% 0% -95%

Dietetyka II° 6% 0% -100%

Wydział

Liczba 

przedmiotów 

realizowanych na 

wydziale

Liczba 

ocenionych 

przedmiotów

Odsetek ocenionych 

przedmiotów

Liczba ocenionych 

przedmiotów które 

uzyskały wymagany próg 

wiarygodnosci badania

Odsetek ocenionych 

przedmiotów, które 

osiągnęły wiarygodność 

WFzOAM 276 161 58% 58 36%

I WLzOS 812 433 53% 41 9%

WNoZ 672 398 59% 34 9%

II WLzOS 389 244 63% 11 5%

Ogółem 2167 1252 58% 146 0%
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przystosowaniem modułu ankietowego do nowego systemu dostarczonego przez firmę Comarch. W 

związku z tym ankiety zostały wygenerowane na kontach studentów ze znacznym opóźnieniem.  

W obecnej edycji badania, mimo w/w  problemów,  dla kierunków: Położnictwo I stopnia, 

Farmacja, Fizjoterapia jednolite studia magisterskie nastąpił wzrost odsetka ocenionych 

przedmiotów, które osiągnęły wiarygodność (powyżej 10). Na kierunku Położnictwo I stopnia 

odnotowano najwyższy wzrost odsetka ocenionych przedmiotów o wymaganym progu wiarygodności 

badania – o 24 pkt procentowe. Dla kierunku farmacja wzrost ten wyniósł 12 pkt. procentowych, a dla 

kierunku Fizjoterapia jednolite magisterskie – 8 pkt. procentowych.  

Najwyższy spadek odsetka ocenionych przedmiotów o osiągniętej wiarygodności badania 

(powyżej 10) odnotowano dla kierunku Położnictwo I stopnia i wyniósł on 67 pkt. procentowych.  Na 

kierunku Biomedycyna I stopnia spadek wyniósł 43 pkt. procentowe. Na kierunku Elektroradiologia I 

stopnia odsetek ocenionych przedmiotów, które osiągnęły wymagany próg wiarygodności badania, w 

porównaniu do poprzedniej edycji badania spadł o 35 pkt. procentowe a na kierunku lekarskim II 

Wydziału – o 34 pkt. procentowe. Tabela 3 prezentuje szczegółowe dane.  
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Tabela 4 Odsetek ocenionych przedmiotów na poszczególnych kierunkach na UM w Lublinie. 

 

Zmiana w odsetku 

ocenionych przedmiotów, 

o wymaganym progu 

wiarygodności badania

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016 - 2018

Farmacja 130 110 116 65 89% 59% 49 35 42% 54% 0,12

Położnictwo I° 57 53 56 50 98% 94% 10 21 18% 42% 0,24

Analityka Medyczna 79 68 58 65 73% 96% 32 25 55% 38% -0,17

Pielęgniarstwo I° 54 50 52 38 96% 76% 46 8 88% 21% -0,67

kierunek Lekarsko - 

dentystyczny
178 216 132 106 74% 49% 69 21 52% 20% -0,32

kierunek Lekarski I W 275 292 230 179 84% 61% 87 18 38% 10% -0,28

Biomedycyna I° 49 65 47 50 96% 77% 24 4 51% 8% -0,43

Fizjoterapia mgr 41 39 95% 3 8% 0,08

kierunek Lekarski II W 276 324 187 194 68% 60% 73 10 39% 5% -0,34

Elektroradiologia I° 77 122 66 72 86% 59% 26 3 39% 4% -0,35

Dietetyka I° 75 73 27 25 36% 34% 17 0 63% 0% -0,63

Dietetyka II° 37 59 30 0 81% 0% 0 0 0% 0% 0,00

Elektroradiologia II° 73 71 41 33 56% 46% 36 0 88% 0% -0,88

Fizjoterapia I° 76 57 63 41 83% 72% 40 0 63% 0% -0,63

Fizjoterapia II° 53 50 47 30 89% 60% 7 0 15% 0% -0,15

Higiena stomatologiczna 46 64 41 23 89% 36% 40 0 98% 0% -0,98

Kosmetologia I° 61 69 61 19 100% 28% 30 0 49% 0% -0,49

Kosmetologia II° 34 29 32 12 94% 41% 10 0 31% 0% -0,31

Pielęgniarstwo II° 63 60 54 33 86% 55% 11 0 20% 0% -0,20

Położnictwo II° 37 36 20 34 54% 94% 0 0 0% 0% 0,00

Ratownictwo Medyczne 67 79 50 50 75% 63% 42 0 84% 0% -0,84

Techniki dentystyczne 50 47 46 20 92% 43% 19 0 41% 0% -0,41

Zdrowie Publiczne I° 72 69 50 56 69% 81% 28 0 56% 0% -0,56

Zdrowie Publiczne II° 47 45 37 2 79% 4% 3 0 8% 0% -0,08

Ogółem 1968 2167 1544 1252 78% 58% 733 146 47% 12% -0,36

Liczba przedmiotów 

realizowanych na kierunku

Liczba ocenionych 

przedmiotów

Odsetek ocenionych 

przedmiotów

Liczba ocenionych 

przedmiotów które 

osiagneły wiarygodność 

Odsetek ocenionych 

przedmiotów, które 

osiągnęły wiarygodność 
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Analizując dane zawarte  w tabeli 4, kierunki takie jak:  

o Dietetyka I° 

o Dietetyka II° 

o Elektroradiologia II° 

o Fizjoterapia I° 

o Fizjoterapia II° 

o Higiena stomatologiczna 

o Kosmetologia I° 

o Kosmetologia II° 

o Pielęgniarstwo II° 

o Położnictwo II° 

o Ratownictwo Medyczne 

o Techniki dentystyczne 

o Zdrowie Publiczne I° 

o Zdrowie Publiczne II° 

nie zostały poddane analizie ze względu na brak wiarygodności badania ocenionych przedmiotów 

realizowanych na ww. kierunkach (patrz tabela 3 str. 6).  

 

Należy zwrócić uwagę, iż pomimo trudności technologicznych, o których była mowa powyżej, 

na Wydziale Farmaceutycznym dwa kierunki: Farmacja i Analityka Medyczna i na Wydziale Nauk o 

Zdrowiu kierunek Położnictwo I stopień uzyskały najwyższy odsetek ocenionych przedmiotów, które 

osiągnęły wymagany próg wiarygodności badania (powyżej 10). Na kierunku Farmacja oceniono 65 

przedmiotów z czego ponad 50% uzyskała wymaganą wiarygodność badania (powyżej 10). Na 

kierunku Położnictwo I stopnia odsetek ocenionych przedmiotów, które osiągnęły wymagany próg 

wiarygodności badania wyniósł 42% (21). Na kierunku Analityka Medyczna spośród 65 realizowanych 

przedmiotów oceniono 65, z czego 38% stanowią przedmioty o wymaganym progu wiarygodności 

badania (powyżej 10).  

 

 

3. Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie. 
W roku akademickim 2017/2018 ogólna ocena zajęć wyniosła 4,45 i jest niewiele niższa od 

oceny z poprzedniej edycji badania. Jest to dość wysoka ocena. Wartość mediany nieznacznie spadła – 

o 0,01 pkt. Różnica między wartością średniej a wartością mediany informuje o występowaniu 

przedmiotów które nie spełniały lub spełniły w minimalnym stopniu oczekiwania studentów (patrz 

wykres nr 3, str. 9).  Dane prezentuje wykres 2.  
Wykres 2 Ogólna ocena zajęć na UM w Lublinie. 

 
Wartość typowa oceny przedmiotów na UM w Lublinie stanowi przedział między średnią oceną 

3,80 a 5,00. W przedziale ty mieści się około 2/3 ocenionych przedmiotów. Powyżej średniej ogólnej 

oceniono większość przedmiotów (patrz wykres 4).  
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Przedmioty, które nie spełniły lub  w minimalnym stopniu spełniły oczekiwania studentów to 

przedmioty, których średnia ocena jest nie wyższa niż 2,50.  

 

Należy podkreślić iż wśród niżej wymienionych przedmiotów, których średnia ocena jest nie wyższa 

niż 2,50: 

 17 przedmiotów uzyskało średnią ocenę z jednej wypełnionej ankiety,  

3 przedmioty uzyskało średnią ocenę z dwóch wypełnionych ankiet, 

3 przedmioty uzyskało średnią ocenę z czterech wypełnionych ankiet; 

 2 przedmioty uzyskało średnią ocenę z trzech wypełnionych ankiet: 

 

o Orzecznictwo na V roku studiów niestacjonarnych kierunku  Lekarskiego  I Wydziału (śr=1,00) 

– jedna wypełniona ankieta; 

o Patologia i rehabilitacja mowy na II roku studiów Ratownictwa medycznego (śr=1,14) – dwie 

wypełnione ankiety; 

o Kardiologia – zajęcia faklutatywne na IV roku studiów stacjonarnych kierunku Lekarskiego II 

Wydziału (śr=1,14) – dwie wypełnione ankiety; 

o Farmakologia i interakcje leków z żywnością na III roku studiów Dietetyki I stopnia (śr=1,14) – 

jedna wypełniona ankieta; 

o Doradztwo medyczne w przemyśle farmaceutycznym na III roku studiów kierunku Biomedycyna 

I stopnia (śr=1,29) – jedna wypełniona ankieta; 

o Medycyna rodzinna na V roku studiów niestacjonarnych kierunku Lekarskiego I Wydziału 

(śr=1,57) – jedna wypełniona ankieta; 

o Doradztwo medyczne w przemyśle farmaceutycznym na III roku studiów Biomedycyny I stopnia 

(śr=1,57) – jedna wypełniona ankieta; 

o Rehabilitacja na V roku studiów stacjonarnych kierunku Lekarskiego I Wydziału (śr=1,67) – trzy 

wypełnione ankiety; 

o Anestezjologia na V roku studiów niestacjonarnych kierunku Lekarskiego I Wydziału (śr=1,71) 

– jedna wypełniona ankieta; 

o Neurochirurgia na V roku studiów stacjonarnych kierunku Lekarskiego II Wydziału (śr=1,93) – 

cztery wypełnione ankiety; 

o Socjologia na II roku studiów Ratownictwa medycznego (śr=2,00) – jedna wypełniona ankieta; 

o Chirurgia stomatologiczna na V roku studiów niestacjonarnych kierunku Lekarsko – 

dentystycznego (śr=2,00) – jedna wypełniona ankieta; 

o Ortopedia i traumatologia – zajęcia fakultatywne na V roku studiów stacjonarnych kierunku 

Lekarskiego I Wydziału (śr=2,00) – jedna wypełniona ankieta; 

o Propedeutyka chorób przyzębia na I roku studiów Higieny stomatologicznej (śr=2,00) – jedna 

wypełniona ankieta; 

o Evidence based physiotherapy i  metodologia badań na II roku studiów Fizjoterapi II stopnia 

(śr=2,00) – jedna wypełniona ankieta; 

o Metodyka badań klinicznych rozszerzona na III roku studiów Biomedycyny I stopnia (śr=2,00) – 

jedna wypełniona ankieta; 

o Podstawy prawa i przedsiębiorczości w fizjoterapii na III roku studiów Fizjoterapii I stopnia 

(śr=2,13) – cztery wypełnione ankiety; 

o Ćwiczenia kliniczne – Szpitalny Oddział Ratunkowy na II roku studiów Ratownictwa 

medycznego (śr=2,14) – jedna wypełniona ankieta; 

o Język angielski na II roku studiów Ratownictwa medycznego (śr=2,14) – jedna wypełniona 

ankieta; 
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o Biologia rozwoju podstawowa na III roku studiów Biomedycyny I stopnia (śr=2,14) – jedna 

wypełniona ankieta; 

o Zdrowie publiczne na II roku studiów Fizjoterapii II stopnia (śr=2,17) – jedna wypełniona 

ankieta; 

o Ochrona własności intelektualnej na V roku studiów stacjonarnych Farmacji (śr=2,20) – jedna 

wypełniona ankieta; 

o  Urologia na V roku studiów stacjonarnych kierunku Lekarskiego II Wydziału (śr=2,29) – cztery 

wypełnione ankiety; 

o Pediatria – zajęcia fakultatywne na V roku studiów stacjonarnych kierunku Lekarskiego II 

Wydziału (śr=2,29) – dwie wypełnione ankiety; 

o Orzecznictwo na V roku studiów niestacjonarnych kierunku Lekarskim II Wydziału (śr=2,29) – 

trzy wypełnione ankiety; 

o Medycyna wieku podeszłego na IV roku studiów niestacjonarnych kierunku Lekarskiego II 

Wydziału (śr=2,43) – jedna wypełniona ankieta;cenę  z jednej ankiety, 3 przedmioty uzyskało 

ocenę z dwóch i czterech ankiet, 2 przedmioty – z trzech ankiet.  

Na wykresie 3 przedstawiono rozkład średnich ocen poszczególnych przedmiotów w ujęciu 

liczbowym i procentowym. 

 



Wykres 3 Rozkład statystyczny średnich ocen przedmiotów na UM w Lublinie. 
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Wykres nr 4 zawiera oceny poszczególnych aspektów jakości kształcenia w obu semestrach 

roku akademickiego 2016/2017 i 2017/2018. W obecnej edycji badania średnia ocena ogólna zajęć na 

UM w Lublinie (4,45) nieznacznie spadła w porównaniu do poprzedniej edycji.  

W roku akademickim 2017/2018 najwyżej oceniono liczebności grupy, umożliwiająca 

efektywne uczestnictwo w zajęciach (śr=4,60). Niewiele niższą ocenę odnotowano dla przejrzystości 

stosowanych kryteriów zaliczenia przedmiotu (śr=4,59). Poniżej średniej ogólnej, podobnie jak przed 

rokiem, zostały ocenione 4 aspekty, dotyczące: nabycia umiejętności praktycznych (śr=4,21), jakości 

przekazywanych treści (śr=4,36),rozwoju wiedzy (śr=4,40) oraz dostępności w trakcie zajęć odpowiedni 

pomocy dydaktycznych (śr=4,43). Szczegółowa ocenę poszczególnych aspektów prezentuje wykres 4.   
Wykres 4 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie. 

 
4. Ocena zajęć na poszczególnych Wydziałach na UM w Lublinie.  

Porównując oceny zajęć dydaktycznych z poprzednią edycją badania można zauważyć 

niewielkie różnice w średniej ocenie na poszczególnych Wydziałach na UM w Lublinie.  

W roku akademickim 2017/2018 I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym jest 

najlepiej ocenionym wydziałem (śr=4,52). Na Wydziale Farmaceutycznym w obecnej edycji badania 

odnotowano wzrost oceny zajęć dydaktycznych o 0,09 pkt. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu nastąpił 

nieznaczny spadek średniej oceny o 0,01 pkt. Na II Wydziale Lekarskim średnia ocena jest prawie 

identyczna jak w poprzedniej edycji badania (śr=4,38).  Wykres 5 przedstawia ogólną ocenę zajęć 

dydaktycznych na poszczególnych Wydziałach UM w Lublinie. 
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Wykres 5 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 (tabela 5). Choć każdy z nich oceniono dość wysoko (najniższa 

uzyskana ocena wyniosła 3,96 dla kierunku Zdrowie Publiczne II stopnia), istnieje wyraźne 

zróżnicowanie na kierunki lepiej i gorzej oceniane, potwierdzone wynikami z poprzednich edycji 

badania. 

Analizując uzyskane średnie oceny na kierunkach studiów realizowanych na UM w Lublinie, 

należy pamiętać o braku wiarygodności badania przedmiotów, realizowanych na danym kierunku 

studiów (patrz tabela nr 4, str. 6).  

W porównaniu do poprzedniej edycji badania, najwyższy wzrost średniej oceny odnotowano 

dla kierunku Elektroradiologia II stopnia  (0,13 pkt).  

            Niewielki spadek średniej oceny bo o 0,02 pkt odnotowano na kierunku Analityka medyczna.  

Kierunki Kosmetologia II stopnia i Fizjoterapia II stopnia w obecnej edycji badania odnotował najwyższy 

spadek średniej oceny kolejno o 0,59 pkt i 0,51pkt.  

Tabela 5 przedstawia zestawienie ocen na poszczególnych kierunkach. 
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Tabela 5 Ogólna ocena zajęć na poszczególnych kierunkach na UM w Lublinie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 2016/2017 2017/2018 zmiana w średniej ocenie

Fizjoterapia mgr 4,36 4,36

Elektroradiologia II° 4,77 4,95 0,18

Techniki dentystyczne 4,74 4,88 0,14

Biomedycyna I° 4,51 4,64 0,13

Zdrowie Publiczne I° 4,65 4,75 0,10

Higiena stomatologiczna 4,42 4,51 0,09

Elektroradiologia I° 4,61 4,68 0,07

Farmacja 4,32 4,39 0,07

Pielęgniarstwo II° 4,41 4,45 0,04

kierunek lekarsko - denstystyczny 4,58 4,59 0,01

Zdrowie Publiczne II° 3,96 3,96 0,00

Analityka Medyczna 4,53 4,51 -0,02

kierunek Lekarski II W 4,34 4,31 -0,03

kierunek Lekarski I W 4,42 4,30 -0,12

Położnictwo II° 4,96 4,81 -0,15

Pielęgniarstwo I° 4,58 4,42 -0,16

Kosmetologia I° 4,33 4,16 -0,17

Położnictwo I° 4,56 4,38 -0,18

Dietetyka I° 4,80 4,57 -0,23

Fizjoterapia I° 4,40 4,08 -0,32

Ratownictwo Medyczne 4,58 4,20 -0,38

Fizjoterapia II° 4,79 4,28 -0,51

Kosmetologia II° 4,64 4,05 -0,59

Dietetyka II° 3,34 0,00 -3,34

Ogółem 4,47 4,45 -0,02
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II. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym 
 

Na kierunkach realizowanych  na II WLzOA nastąpił znaczny spadek frekwencji w porównaniu 

do poprzedniej edycji badania. Wynikało to przede wszystkim z na wstępie wymienionych problemów 

technologicznych. 

Największy spadek odnotowano na kierunku Biomedycyna I stopnia, gdzie wyniósł on 35 pkt. 

procentowych. Na kierunku lekarskim spadek był nieznaczny i wyniósł 73%. Porównując poziom 

frekwencji na kierunku lekarskim w poprzedniej i w obecnej edycji badania,  można zauważyć, że 

problemy technologiczne nie są czynnikiem wpływającym znacząco na obniżony poziom frekwencji.   

Tabela 6  przedstawia frekwencję dla kierunków realizowanych na II Wydziale Lekarskim. 
 

Tabela 6 Frekwencja oraz poziom wiarygodności badania na II WLzOA. 

 

Na II Wydziale Lekarskim w roku akademickim 2017/2018 realizowano 389 przedmiotów, gdzie 

oceniono 244 (63%). Wśród ocenionych przedmiotów jedynie 11 tj. 5% uzyskało akceptowalny próg 

wiarygodności badania (powyżej 10 nie niżej niż 15). Do prezentowanej analizy należy podchodzić  

z ostrożnością.  

Na kierunku lekarskim w roku akademickim 2017/2018 realizowano 324 przedmioty, gdzie 

jedynie 10 (5%) spośród 194 ocenionych przedmiotów (60%) osiągnęło akceptowalny próg 

wiarygodności badania, a na kierunku Biomedycyna I stopnia na 50 (77%) ocenionych przedmiotów, 

jedynie 4 (8%) uzyskały wymagany próg wiarygodności badania (powyżej 10), (patrz tabela 7). Do 

prezentowanych wyników badań należy podchodzić z ostrożnością.  

Tabela 7 przedstawia odsetek ocenionych przedmiotów na kierunkach realizowanych na II 

Wydziale Lekarskim, które uzyskały wymagany próg wiarygodności badania.  
 

Tabela 7 Odsetek z ocenionych przedmiotów, które osiągnęły wymagany próg wiarygodności badania (powyżej 10) na II WLzOA. 

 

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

Na poziomie ogólnym, bez podziału na kierunki, II WLzOA został oceniony bardzo dobrze. 

Średnia ocena wyniosła 4,38 i jest na tym samym poziomie co w poprzedniej edycji badania (wykres 

19). Nieznacznie wzrosła wartość mediany (o 0,09 pkt). Różnica pomiędzy wartością mediany  

a  wartością średniej oceny może wskazywać na występowanie przedmiotów, które nie spełniły lub 

spełniły w minimalnym stopniu oczekiwania studentów (poniżej 3 odchyleń standardowych). Są to 

przedmioty, których średnia ocena jest nie wyższa niż 2,19: 

 

Należy podkreślić iż wśród niżej wymienionych przedmiotów, których średnia ocena jest nie wyższa 

niż 2,19:  

3 przedmioty uzyskało średnią ocenę z jednej wypełnionej ankiety, 

1 przedmiot uzyskało średnią ocenę z dwóch wypełnionych ankiet; 

1 przedmiot uzyskał średnią ocenę z czterech wypełnionych ankiet. 

II Wydział Lekarski z Oddziałem 

Anglojęzycznym

frekwencja 

2016/2017
frekwencja 2017/2018 Zmiana frekwencji

kierunek Lekarski 7% 5% -29%

Biomedycyna I° 48% 13% -73%

Wyniki ogólne dla II WLzOA 8% 6% -25%

Kierunek

Liczba przedmiotów 

realizowanych na 

kierunku

Liczba 

ocenionych 

przedmiotów

Odsetek 

ocenionych 

przedmiotów

Lliczba ocenionych 

przedmiotów, które 

osiągnęły wiarygodność

Odsetek z ocenionych 

przedmiotów, które 

osiągnęły wiarygodność 

Biomedycyna I° 65 50 77% 4 8%

kierunek Lekarski 324 194 60% 10 5%

Wyniki ogólne dla II WLzOA 389 244 63% 11 5%
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o Biologia rozwoju podstawowa -  III rok studiów kierunku Biomedycyna I stopnia (śr=2,14) – 

jedna wypełniona ankieta; 

o Metodyka badań klinicznych rozszerzona -  III  rok studiów kierunku Biomedycyna I stopnia 

(śr=2,00) – jedna wypełniona ankieta; 

o Neurochirurgia - V rok studiów stacjonarnych kierunku Lekarskiego (śr=1,93) – cztery 

wypełnione ankiety; 

o Doradztwo medyczne w przemyśle farmaceutycznym - III rok studiów kierunku Biomedycyna I 

stopnia (śr=1,57) – jedna wypełniona ankieta; 

o Kardiologia - zajęcia fakultatywne - IV rok studiów stacjonarnych kierunku Lekarskiego 

(śr=1,14) – dwie wypełnione ankiety;. 

Spośród w/w przedmiotów, żaden nie osiągnął wymaganego próg wiarygodności badania (powyżej 

10).  

Wyższa wartość mediany od średniej wskazywać może także że większość przedmiotów 

oceniono powyżej średniej ogólnej (patrz wykres 18).  

Wykres 6 prezentuje ogólne wyniki oceny zajęć dydaktycznych na II Wydziale Lekarskim z 

Oddziałem Anglojęzycznym.  
 

Wykres 6 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na II WLzOA. 

 
 

Średnia ocena zajęć dydaktycznych na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym nie 

wykazała szczególnej zmiany w porównaniu do poprzedniej edycji badania (wykres 7). Zarówno spadek 

jak i wzrost oceny poszczególnych aspektów wpływających na jakości realizowanych zajęć 

dydaktycznych, takich jak: : jasno określone kryteria zaliczenia przedmiotu, liczebność grup, nabycie 

umiejętności praktycznych i rozwój wiedzy, jakość przekazywanych treści, dostępność pomocy 

dydaktycznych oraz dostosowanie przekazywanych treści do specyfiki przedmiotu jest niewielki.  

Podobnie jak przed rokiem, najwyżej oceniono aspekt: jasno określone zasady zaliczenia 

przedmiotu (śr=4,57). Średnia ocena odnotowała bardzo niewielki spadek – o 0,03 pkt. O 0,09 pkt 

wzrosła ocena aspektu dotyczącego oczekiwań studentów względem przekazywanych treści (śr=4,32), 

a o 0,04 pkt oceniono wyżej niż przed rokiem aspekt dotyczący nabycia wiedzy (śr=4,35). Na tym 

samym poziomie pozostała średnia ocena aspektu dotyczącego przekazywanych treści i stosowanych 

metod dydaktycznych odpowiadających specyfice przedmiotu (śr=4,41).  

Najniżej  - podobnie jak w ubiegłym roku – oceniono aspekt dotyczący nabycia umiejętności 

praktycznych (śr=4,04). Średnia ocena spadła o 0,06 pkt. Wykres 7 przedstawia szczegółową ocenę 

zajęć dydaktycznych.  
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Wykres 7 Szczegółowa ocena zajęć dydaktycznych na II WLzOA. 

 
 

Wśród ocenionych przedmiotów, 67% mieści się w przedziale średnich ocen 3,65 – 5,00. Z 

rozkładu statystycznego średnich ocen (wykres 21) wynika, że w przedziale 4,00 – 5,00 oceniono 45% 

przedmiotów. Powyżej średniej ogólnej (4,38) oceniono większość przedmiotów. Dane przedstawia 

wykres 8. 

 
Wykres 8 Rozkład statystyczny średnich ocen zajęć dydaktycznych na II WLzOA. 
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Kierunek Lekarski 
 

W roku akademickim 2017/2018 na kierunku lekarskim realizowano 324 przedmioty, z których 

oceniono 194 (60%). Jednakże wśród ocenionych przedmiotów tylko 10 (5%) uzyskało wymagany próg 

wiarygodności badania (powyżej 10) (patrz tabela 7 str. 12). W związku z powyższym do 

prezentowanych wyników badań należy podchodzić z ostrożnością.   

Wyniki badania wskazują na dobra jakość kształcenia na kierunku (wykres 9). Zarówno średnia 

ogólna ocena (4,31) jak i wartość mediany (4,50) są wysokie, i są na tym samym poziomie co w 

poprzedniej edycji badania. Różnica pomiędzy wartością mediany a wartością średniej oceny  może 

wskazywać na występowanie przedmiotów, które nie spełniły lub spełniły w minimalnym stopniu 

oczekiwania studentów (poniżej 3 odchyleń standardowych). Na kierunku lekarskim są to przedmioty, 

których średnia ocena jest nie wyższa niż 2,15: 

o Neurochirurgia – V rok studiów stacjonarnych (śr=1,93) 

o Kardiologia - zajęcia fakultatywne – IV rok studiów stacjonarnych  (śr=1,14) 

W/w przedmioty nie osiągnęły wymaganego progu wiarygodności badania.  

Różnica w wartościach mediany i średniej wskazuje również, że powyżej średniej ogólnej 

oceniono większość przedmiotów (patrz wykres 11). Wykres 9 przedstawia ogólną ocenę zajęć 

dydaktycznych na kierunku lekarskim.  

 
Wykres 9 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Lekarskim. 

 
 

Analizując szczegółowa ocenę przedmiotów na kierunku lekarskim (wykres 10), można 

zaobserwować że średnie oceny poszczególnych aspektów wpływających na jakość: jasno określone 

zasady zaliczenia przedmiotu, liczebność grup, nabycie umiejętności praktycznych i rozwój wiedzy, 

jakość przekazywanych treści, dostępność pomocy dydaktycznych oraz dostosowanie przekazywanych 

treści do specyfiki przedmiotu są na podobnym poziomie jak  w poprzedniej edycji badania.  

Tak jak przed rokiem najwyżej oceniono aspekt dotyczący jasno określonych zasad zaliczenia 

przedmiotu (śr=4,55), nieco niżej oceniono aspekty dotyczące: liczebności grup (śr=4,45) oraz 

prowadzenia zajęć zgodnie ze specyfiką przedmiotu (śr=4,41).  

Najniżej ocenionym aspektem, którego średnia ocena spadła o 0,14 pkt to nabycie 

umiejętności praktycznych (śr=3,09).  

Wykres 10 prezentuje szczegółowa ocenę zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim. 
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Wykres 10 Szczegółowa ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Lekarskim. 

 
 

Analiza rozkładu statystycznego średnich ocen, wskazuje, że przedmiotów ocenionych na 

poziomie dobrym i bardzo dobrym  jest 42% (136).  Większość ocenionych przedmiotów (67%) mieści 

się w przedziale średnich ocen 3,59 – 5,00.  Powyżej średniej oceny ogólnej (4,31) oceniono większość 

przedmiotów. Wykres 11 prezentuje rozkład statystyczny średnich ocen zajęć dydaktycznych na 

kierunku Lekarskim. 

 
Wykres 11 Rozkład statystyczny średnich ocen na kierunku Lekarskim. 
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Poziom wiarygodności Opis 

9,99 brak wiarygodności badania

10 wiarygodność badania akceptowalna

15 wiarygodność badania dobra

30 wiarygodność badania bardzo dobra
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Tabela 8 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim. 

 
 

Przedmiot Wiarygodność Frekwencja Średnia ogólna

 Język angielski 2 rok nst 7 15% 5,00

 Epidemiologia   2 rok nst 4 12% 5,00

 Zdrowie publiczne  2 rok nst 4 12% 5,00

Ginekologia i położnictwo - zajęcia fakultatywne 5 rok st 3 5% 5,00

Subspecjalność chirurgiczna / urologia - zajęcia fakultatywne 5 rok st 3 3% 5,00

Postępowanie w stanach nagłych 3 rok st 3 50% 5,00

 Anatomia prawidłowa człowieka 2 rok nst 1 25% 5,00

 Anestezjologia 5 rok nst 1 6% 5,00

 Chirurgia 5 rok nst 1 6% 5,00

 Chirurgia dziecięca 5 rok nst 1 6% 5,00

 Chirurgia naczyń  4 rok nst 1 2% 5,00

 Chirurgia ogólna  4 rok nst 1 2% 5,00

 Chirurgia ogólna  5 rok nst 1 6% 5,00

 Chirurgia onkologiczna 5 rok nst 1 6% 5,00

 Chirurgia szczękowa 5 rok nst 1 6% 5,00

 Chirurgia urazowa 5 rok nst 1 6% 5,00

 Endokrynologia 4 rok nst 1 2% 5,00

 Farmakologia kliniczna  4 rok nst 1 2% 5,00

 Geriatria 4 rok nst 1 2% 5,00

 Ginekologia i położnictwo 4 rok nst 1 2% 5,00

 Ginekologia i położnictwo 5 rok nst 1 6% 5,00

 Hematologia 4 rok nst 1 2% 5,00

 Medycyna nuklearna 4 rok nst 1 2% 5,00

 Medycyna rodzinna 5 rok nst 1 6% 5,00

 Medycyna sądowa z elementami prawa 4 rok nst 1 2% 5,00

 Neurochirurgia 5 rok nst 1 6% 5,00

 Okulistyka 4 rok nst 1 2% 5,00

 Onkologia 5 rok nst 1 6% 5,00

 Ortopedia dziecięca 5 rok nst 1 6% 5,00

 Ortopedia i traumatologia 5 rok nst 1 6% 5,00

 Ortopedia i traumatologia - zajęcia fakultatywne 5 rok nst 1 17% 5,00

 Otolaryngologia dziecięca 4 rok nst 1 2% 5,00

 Parazytologia  3 rok nst 1 5% 5,00

 Patofizjologia 3 rok nst 1 11% 5,00

 Pediatria 4 rok nst 1 2% 5,00

 Pediatria 5 rok nst 1 6% 5,00

 Podstawowe umiejętności kliniczne 2 rok nst 1 17% 5,00

 Podstawy metodyki i prowadzenia badań naukowych A 2 rok nst 1 17% 5,00

 Propedeutyka okologii i onkohematologii 4 rok nst 1 2% 5,00

 Psychiatria 5 rok nst 1 6% 5,00

 Psychospołeczne aspekty medycyny 2 2 rok nst 1 17% 5,00

 Rehabilitacja 5 rok nst 1 6% 5,00

 Rehabilitacja - zajęcia fakultatywne 5 rok nst 1 33% 5,00

 Subspecjalność chirurgiczna / urologia - zajęcia fakultatywne 5 rok nst 1 6% 5,00

 Torakochirurgia 5 rok nst 1 6% 5,00

 Transplantologia 4 rok nst 1 2% 5,00

 Urologia 5 rok nst 1 6% 5,00

10 najczęstszych chorób. Od anatomii do diagnostyki 3 rok st 1 17% 5,00

Geriatria - zajęcia fakultatywne 5 rok st 1 5% 5,00

Ginekologia i położnictwo 6 rok st 1 2% 5,00

Kardiologia - psychosomatyka 3 rok st 1 5% 5,00

Specjalność wybrana przez studenta - Choroby wewnętrzne 6 rok st 1 25% 5,00

Specjalność wybrana przez studenta - Psychiatria 6 rok st 1 10% 5,00

Wychowanie fizyczne 2 rok st 1 4% 5,00

 Patomorfologia  2 rok nst 4 11% 4,93
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 Diagnostyka obrazowa (radiologia) 4 rok nst 2 4% 4,93

 Patofizjologia 2 rok nst 4 12% 4,89

Pediatria 3 rok st 3 3% 4,86

Choroby tropikalne i medycyna podróży 3 rok st 2 29% 4,86

 Laryngologia 4 rok nst 1 2% 4,86

Diagnostyka obrazowa - zajęcia fakultatywne 5 rok st 1 2% 4,86

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy 5 rok st 1 17% 4,86

Psychiatria 5 rok st 6 5% 4,85

 Toksykologia kliniczna 3 rok nst 6 20% 4,79

 Zarządzanie i ekonomika w służbie zdrowia 2 rok nst 4 12% 4,79

Ortopedia i traumatologia - zajęcia fakultatywne 5 rok st 2 4% 4,79

 Anatomia chirurgiczna i radiologiczna 3 rok nst 5 16% 4,75

 Fizjologia człowieka  2 rok nst 4 12% 4,75

 Komunikowanie w medycynie 2 rok nst 4 12% 4,75

Endokrynologia 4 rok st 4 3% 4,74

 Pulmonologia - zajęcia fakultatywne 4 rok nst 1 8% 4,71

Zarządzanie i ekonomika w służbie zdrowia 2 rok st 8 6% 4,68

 Mikrobiologia lekarska  2 rok nst 4 12% 4,68

 Socjologia w medycynie  2 rok nst 4 12% 4,68

Mikrobiologia lekarska  2 rok st 11 7% 4,67

 Choroby zakaźne 3 rok nst 3 12% 4,67

 Diagnostyka obrazowa (radiologia) 3 rok nst 3 12% 4,67

 Anatomia chirurgiczna i radiologiczna 2 rok nst 4 12% 4,64

Zaawansowane umiejętności kliniczne - zajęcia fakultatywne 5 rok st 2 4% 4,64

Reumatologia 3 rok st 7 6% 4,63

Propedeutyka chorób wewnętrznych 3 rok st 3 3% 4,62

Torakochirurgia 5 rok st 4 3% 4,61

 Technologia informacyjna  2 rok nst 6 15% 4,60

Nefrologia 3 rok st 9 7% 4,57

Diagnostyka obrazowa (radiologia) 3 rok st 7 6% 4,57

Ginekologia i położnictwo 5 rok st 3 3% 4,57

Hematologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 2 9% 4,57

Neurologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 2 4% 4,57

 Neurologia 4 rok nst 2 4% 4,57

Specjalność wybrana przez studenta - Neurochirurgia 6 rok st 1 25% 4,57

Anestezjologia 5 rok st 5 4% 4,55

Epidemiologia   2 rok st 7 5% 4,53

 Elementy profesjonalizmu 2 rok nst 4 12% 4,50

Nefrologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 2 9% 4,50

 Nefrologia 3 rok nst 2 8% 4,50

 Ortopedia dziecięca 3 rok nst 2 8% 4,50

 Pediatria 3 rok nst 2 8% 4,50

 Propedeutyka chorób wewnętrznych 3 rok nst 2 8% 4,50

 Reumatologia 3 rok nst 2 8% 4,50

Chirurgia 6 rok st 2 3% 4,50

Propedeutyka okologii i onkohematologii 3 rok st 3 3% 4,50

Toksykologia kliniczna 3 rok st 9 7% 4,46

Podstawy informatyki z elementami statystyki medycznej 2 rok st 12 8% 4,45

 Propedeutyka onkologii i onkohematologii 3 rok nst 2 8% 4,43

 Zdrowie publiczne z elementami socjologii 3 rok nst 2 8% 4,43

 Propedeutyka okologii i onkohematologii 3 rok nst 2 8% 4,43

Pediatria 6 rok st 1 1% 4,43

Technologia informacyjna  2 rok st 7 5% 4,39

Anatomia chirurgiczna i radiologiczna 3 rok st 6 5% 4,38

Farmakologia z toksykologią 3 rok st 9 7% 4,36

Biochemia i biologia molekularna 2 rok st 10 7% 4,33

Choroby zakaźne 3 rok st 7 6% 4,31

Medycyna ratunkowa 3 rok st 7 6% 4,29

Choroby zakaźne w ginekologii i położnictwie 3 rok st 1 14% 4,29

Genetyka kliniczna  2 rok st 10 6% 4,27

 Genetyka kliniczna  2 rok nst 4 12% 4,25

Hematologia 4 rok st 3 3% 4,24

Anatomia chirurgiczna i radiologiczna 2 rok st 12 8% 4,23
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 Diagnostyka obrazowa (radiologia) 4 rok nst 2 4% 4,93

 Patofizjologia 2 rok nst 4 12% 4,89

Pediatria 3 rok st 3 3% 4,86

Choroby tropikalne i medycyna podróży 3 rok st 2 29% 4,86

 Laryngologia 4 rok nst 1 2% 4,86

Diagnostyka obrazowa - zajęcia fakultatywne 5 rok st 1 2% 4,86

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy 5 rok st 1 17% 4,86

Psychiatria 5 rok st 6 5% 4,85

 Toksykologia kliniczna 3 rok nst 6 20% 4,79

 Zarządzanie i ekonomika w służbie zdrowia 2 rok nst 4 12% 4,79

Ortopedia i traumatologia - zajęcia fakultatywne 5 rok st 2 4% 4,79

 Anatomia chirurgiczna i radiologiczna 3 rok nst 5 16% 4,75

 Fizjologia człowieka  2 rok nst 4 12% 4,75

 Komunikowanie w medycynie 2 rok nst 4 12% 4,75

Endokrynologia 4 rok st 4 3% 4,74

 Pulmonologia - zajęcia fakultatywne 4 rok nst 1 8% 4,71

Zarządzanie i ekonomika w służbie zdrowia 2 rok st 8 6% 4,68

 Mikrobiologia lekarska  2 rok nst 4 12% 4,68

 Socjologia w medycynie  2 rok nst 4 12% 4,68

Mikrobiologia lekarska  2 rok st 11 7% 4,67

 Choroby zakaźne 3 rok nst 3 12% 4,67

 Diagnostyka obrazowa (radiologia) 3 rok nst 3 12% 4,67

 Anatomia chirurgiczna i radiologiczna 2 rok nst 4 12% 4,64

Zaawansowane umiejętności kliniczne - zajęcia fakultatywne 5 rok st 2 4% 4,64

Reumatologia 3 rok st 7 6% 4,63

Propedeutyka chorób wewnętrznych 3 rok st 3 3% 4,62

Torakochirurgia 5 rok st 4 3% 4,61

 Technologia informacyjna  2 rok nst 6 15% 4,60

Nefrologia 3 rok st 9 7% 4,57

Diagnostyka obrazowa (radiologia) 3 rok st 7 6% 4,57

Ginekologia i położnictwo 5 rok st 3 3% 4,57

Hematologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 2 9% 4,57

Neurologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 2 4% 4,57

 Neurologia 4 rok nst 2 4% 4,57

Specjalność wybrana przez studenta - Neurochirurgia 6 rok st 1 25% 4,57

Anestezjologia 5 rok st 5 4% 4,55

Epidemiologia   2 rok st 7 5% 4,53

 Elementy profesjonalizmu 2 rok nst 4 12% 4,50

Nefrologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 2 9% 4,50

 Nefrologia 3 rok nst 2 8% 4,50

 Ortopedia dziecięca 3 rok nst 2 8% 4,50

 Pediatria 3 rok nst 2 8% 4,50

 Propedeutyka chorób wewnętrznych 3 rok nst 2 8% 4,50

 Reumatologia 3 rok nst 2 8% 4,50

Chirurgia 6 rok st 2 3% 4,50

Propedeutyka okologii i onkohematologii 3 rok st 3 3% 4,50

Toksykologia kliniczna 3 rok st 9 7% 4,46

Podstawy informatyki z elementami statystyki medycznej 2 rok st 12 8% 4,45

 Propedeutyka onkologii i onkohematologii 3 rok nst 2 8% 4,43

 Zdrowie publiczne z elementami socjologii 3 rok nst 2 8% 4,43

 Propedeutyka okologii i onkohematologii 3 rok nst 2 8% 4,43

Pediatria 6 rok st 1 1% 4,43

Technologia informacyjna  2 rok st 7 5% 4,39

Anatomia chirurgiczna i radiologiczna 3 rok st 6 5% 4,38

Farmakologia z toksykologią 3 rok st 9 7% 4,36

Biochemia i biologia molekularna 2 rok st 10 7% 4,33

Choroby zakaźne 3 rok st 7 6% 4,31

Medycyna ratunkowa 3 rok st 7 6% 4,29

Choroby zakaźne w ginekologii i położnictwie 3 rok st 1 14% 4,29

Genetyka kliniczna  2 rok st 10 6% 4,27

 Genetyka kliniczna  2 rok nst 4 12% 4,25
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Hematologia 4 rok st 3 3% 4,24

Anatomia chirurgiczna i radiologiczna 2 rok st 12 8% 4,23

Elementy profesjonalizmu 2 rok st 6 4% 4,22

Transplantologia 4 rok st 5 4% 4,22

 Podstawy informatyki z elementami statystyki medycznej 2 rok nst 4 12% 4,21

 Kardiochirurgia 4 rok nst 2 4% 4,21

 Dermatologia  3 rok nst 3 12% 4,19

Chirurgia onkologiczna 5 rok st 4 3% 4,15

Propedeutyka onkologii i onkohematologii 3 rok st 4 3% 4,14

Chirurgia 5 rok st 2 2% 4,14

Okulistyka 4 rok st 4 4% 4,11

Etyka  2 rok st 7 5% 4,09

Patofizjologia 2 rok st 11 7% 4,09

Fizjologia człowieka  2 rok st 8 6% 4,08

Ortopedia i traumatologia 5 rok st 9 7% 4,07

Medycyna zapobiegawcza i epidemiologia kliniczna 2 rok st 3 3% 4,07

Medycyna sądowa z elementami prawa 4 rok st 3 3% 4,05

 Etyka  2 rok nst 4 12% 4,04

Otolaryngologia dziecięca 4 rok st 5 4% 4,03

Diagnostyka obrazowa (radiologia) 4 rok st 9 7% 4,02

Neurologia 4 rok st 3 3% 4,00

 Elementy profesjonalizmu 3 rok nst 1 10% 4,00

 Język angielski 3 rok nst 1 14% 4,00

 Komunikowanie w medycynie 3 rok nst 1 10% 4,00

 Zarządzanie i ekonomika w służbie zdrowia 3 rok nst 1 10% 4,00

 Kardiologia 3 rok nst 3 12% 4,00

 Farmakologia z toksykologią 3 rok nst 5 16% 3,98

Somatopsychologia i psychosomatyka 2 rok st 3 11% 3,98

 Medycyna ratunkowa 3 rok nst 6 20% 3,97

Chirurgia urazowa 5 rok st 5 4% 3,96

Geriatria 4 rok st 3 3% 3,95

Choroby zakaźne 4 rok st 5 4% 3,95

Onkologia 5 rok st 4 3% 3,93

Pediatria 4 rok st 3 3% 3,90

Zdrowie publiczne  2 rok st 11 7% 3,87

Ortopedia dziecięca 3 rok st 5 4% 3,83

Medycyna nuklearna 4 rok st 4 3% 3,82

 Biochemia i biologia molekularna 2 rok nst 4 12% 3,81

Język angielski 2 rok st 8 6% 3,80

Specjalność wybrana przez studenta - Endokrynologia 6 rok st 2 10% 3,79

Socjologia w medycynie  2 rok st 10 6% 3,75

Chirurgia dziecięca 5 rok st 4 3% 3,74

Pediatria 5 rok st 3 3% 3,74

Komunikowanie w medycynie 2 rok st 7 5% 3,72

Propedeutyka okologii i onkohematologii 4 rok st 4 3% 3,71

Medycyna rodzinna 6 rok st 2 3% 3,71

Parazytologia  3 rok st 5 4% 3,70

Rehabilitacja 5 rok st 4 3% 3,68

Ginekologia i położnictwo 4 rok st 7 6% 3,67

Patomorfologia  2 rok st 13 9% 3,66

Kardiologia 3 rok st 7 6% 3,61

Chirurgia szczękowa 5 rok st 4 3% 3,61

 Immunologia kliniczna  3 rok nst 3 12% 3,57

Endokrynologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 2 7% 3,57

Immunologia kliniczna  3 rok st 6 5% 3,54

Medycyna wieku podeszłego 4 rok st 5 4% 3,50

Farmakologia kliniczna  4 rok st 4 4% 3,50

 Teoretyczne podstawy medycyny 2 rok nst 1 14% 3,50

Zdrowie publiczne z elementami socjologii 3 rok st 6 5% 3,38
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Chirurgia naczyń  4 rok st 4 4% 3,32

Dermatologia  3 rok st 11 8% 3,31

Ortopedia dziecięca 5 rok st 7 6% 3,31

Psychiatria 6 rok st 2 2% 3,29

Medycyna rodzinna 5 rok st 5 4% 3,21

Symulacyjne zintegrowane nauczanie kliniczne 6 rok st 3 2% 3,14

Orzecznictwo 5 rok st 6 5% 3,14

Kardiochirurgia 4 rok st 4 4% 3,12

Chirurgia ogólna  4 rok st 5 4% 3,11

Laryngologia 4 rok st 4 4% 2,79

Chirurgia ogólna  5 rok st 3 3% 2,71

Medycyna ratunkowa 6 rok st 1 1% 2,57

Specjalność wybrana przez studenta - Medycyna ratunkowa 6 rok st 1 17% 2,57

 Medycyna wieku podeszłego 4 rok nst 1 2% 2,43

Urologia 5 rok st 4 3% 2,29

 Orzecznictwo 5 rok nst 3 18% 2,29

Pediatria - zajęcia fakultatywne 5 rok st 2 2% 2,29

Neurochirurgia 5 rok st 4 3% 1,93

Kardiologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 2 7% 1,14

 Anatomia chirurgiczna i radiologiczna 4 rok nst 0 0% 0,00

 BBCG 1 2 rok nst 0 0% 0,00

 BHP  2 rok nst 0 0% 0,00

 BHP  3 rok nst 0 0% 0,00

 Choroby zakaźne 4 rok nst 0 0% 0,00

 Dermatologia  4 rok nst 0 0% 0,00

 Diagnostyka obrazowa - zajęcia fakultatywne 5 rok nst 0 0% 0,00

 Elementy profesjonalizmu 4 rok nst 0 0% 0,00

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

 Epidemiologia   3 rok nst 0 0% 0,00

 Epidemiologia   4 rok nst 0 0% 0,00

 Etyka  3 rok nst 0 0% 0,00

 Etyka  4 rok nst 0 0% 0,00

 Farmakologia kliniczna  5 rok nst 0 0% 0,00

 Farmakologia z toksykologią 4 rok nst 0 0% 0,00

 Fizjologia człowieka  3 rok nst 0 0% 0,00

 Fizjologia człowieka  4 rok nst 0 0% 0,00

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

 Geriatria - zajęcia fakultatywne 5 rok nst 0 0% 0,00

 Ginekologia i położnictwo - zajęcia fakultatywne 5 rok nst 0 0% 0,00

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

 Hematoonkologia doświadczalna 3 rok nst 0 0% 0,00

 Higiena i epidemiologia 2 rok nst 0 0% 0,00

 Historia medycyny i diagnostyki laboratoryjnej 2 rok nst 0 0% 0,00

 Immunologia kliniczna  4 rok nst 0 0% 0,00

 Język angielski 4 rok nst 0 0% 0,00

 Kardiologia 4 rok nst 0 0% 0,00

 Komunikowanie w medycynie 4 rok nst 0 0% 0,00

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

 Medycyna ratunkowa 4 rok nst 0 0% 0,00

 Medycyna zapobiegawcza i epidemiologia kliniczna 3 rok nst 0 0% 0,00

 Medycyna zapobiegawcza i epidemiologia kliniczna 4 rok nst 0 0% 0,00

 Mikrobiologia lekarska  3 rok nst 0 0% 0,00

 Nefrologia 4 rok nst 0 0% 0,00

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

 Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia  3 rok nst 0 0% 0,00

 Ortopedia dziecięca 4 rok nst 0 0% 0,00

 Parazytologia  4 rok nst 0 0% 0,00

 Patomorfologia  3 rok nst 0 0% 0,00

 Pediatria - zajęcia fakultatywne 5 rok nst 0 0% 0,00

 Podstawowe umiejętności kliniczne 3 rok nst 0 0% 0,00

 Podstawowe umiejętności kliniczne 4 rok nst 0 0% 0,00

 Podstawy informatyki z elementami statystyki medycznej 3 rok nst 0 0% 0,00
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 Postępowanie w stanach nagłych 3 rok nst 0 0% 0,00

 Psychiatria - zajęcia fakultatywne 5 rok nst 0 0% 0,00

 Psychospołeczne aspekty medycyny 2 3 rok nst 0 0% 0,00

 Reumatologia 4 rok nst 0 0% 0,00

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

 Socjologia w medycynie  3 rok nst 0 0% 0,00

 Socjologia w medycynie  4 rok nst 0 0% 0,00

 Technologia informacyjna  3 rok nst 0 0% 0,00

 Toksykologia kliniczna 4 rok nst 0 0% 0,00

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

 Zarządzanie i ekonomika w służbie zdrowia 4 rok nst 0 0% 0,00

 Zdrowie publiczne  3 rok nst 0 0% 0,00

 Zdrowie publiczne z elementami socjologii 4 rok nst 0 0% 0,00

Anatomia chirurgiczna i radiologiczna 5 rok st 0 0% 0,00

Anatomia prawidłowa człowieka 2 rok st 0 0% 0,00

Anestezjologia - zajęcia fakultatywne 5 rok st 0 0% 0,00

Chirurgia naczyń  5 rok st 0 0% 0,00

Choroby wewnętrzne  6 rok st 0 0% 0,00

Choroby zakaźne - zajęcia fakultatywne 5 rok st 0 0% 0,00

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

Elementy profesjonalizmu 4 rok st 0 0% 0,00

Elementy profesjonalizmu 5 rok st 0 0% 0,00

Farmakologia z toksykologią 6 rok st 0 0% 0,00

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

Genetyka kliniczna  4 rok st 0 0% 0,00

Geriatria 5 rok st 0 0% 0,00

Geriatria 6 rok st 0 0% 0,00

Hematologia 5 rok st 0 0% 0,00

Hematoonkologia doświadczalna 3 rok st 0 0% 0,00

Immunologia kliniczna - Neuroimmunologia kliniczna - immunologiczne 

podłoże chorób układu nerwowego. 3 rok st
0 0% 0,00

Immunologia kliniczna - Neuroimmunologia kliniczna - immunologiczne 

podłoże chorób układu nerwowego. 4 rok st
0 0% 0,00

Język angielski 3 rok st 0 0% 0,00

Język angielski 5 rok st 0 0% 0,00

Kardiochirurgia 5 rok st 0 0% 0,00

Kardiologia 4 rok st 0 0% 0,00

Kardiologia - zajęcia fakultatywne 5 rok st 0 0% 0,00

Komunikowanie w medycynie 3 rok st 0 0% 0,00

Komunikowanie w medycynie 4 rok st 0 0% 0,00

Komunikowanie w medycynie 5 rok st 0 0% 0,00

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

Medycyna nuklearna 5 rok st 0 0% 0,00

Medycyna ratunkowa 5 rok st 0 0% 0,00

Medycyna wieku podeszłego 5 rok st 0 0% 0,00

Onkologia - zajęcia fakultatywne 5 rok st 0 0% 0,00

Ortopedia dziecięca 4 rok st 0 0% 0,00

Orzecznictwo 6 rok st 0 0% 0,00

Otolaryngologia dziecięca 5 rok st 0 0% 0,00

Patofizjologia 3 rok st 0 0% 0,00

Patomorfologia  3 rok st 0 0% 0,00

Podstawowe umiejętności kliniczne 3 rok st 0 0% 0,00

Propedeutyka medycyny regeneracyjnej 2 rok st 0 0% 0,00

Propedeutyka medycyny regeneracyjnej 3 rok st 0 0% 0,00

Propedeutyka medycyny spersonalizowanej 2 rok st 0 0% 0,00

Propedeutyka medycyny spersonalizowanej 3 rok st 0 0% 0,00

Propedeutyka okologii i onkohematologii 5 rok st 0 0% 0,00

Propedeutyka onkologii i onkohematologii 4 rok st 0 0% 0,00

Propedeutyka onkologii i onkohematologii 5 rok st 0 0% 0,00

Psychiatria - zajęcia fakultatywne 5 rok st 0 0% 0,00

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

Pulmonologia - zajęcia fakultatywne 5 rok st 0 0% 0,00
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Analiza komentarzy 

Analiza komentarzy pozwala na wskazanie konkretnych rekomendacji dotyczących działań 

mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunku lekarskim II Wydziału. Poniżej 

przedstawiono sugestie oraz zastrzeżenia dotyczące konkretnych przedmiotów realizowanych w roku 

akademickim 2017/2018. 

10 najczęstszych chorób. Od anatomii do diagnostyki [III rok, st] – zajęcia bardzo dobrze oceniane 

przez studentów „Na tych zajęciach nauczyłam się o wiele więcej niż na całej części radiologicznej 

Anatomii Radiologicznej i Chirurgicznej!” 

Anatomia chirurgiczna i radiologiczna [III rok, st] – zbyt duże grupy, przez co dostęp do sprzętu był 

utrudniony i nie wpływał na rozwój umiejętności praktycznych  „Grupy były wielokrotnie za duże! Na 

jedną sztukę sprzętu przypadało zdecydowanie za dużo osób, w wyniku czego tworzyły się kolejki i 

czekaliśmy nie mając nic do roboty”. W opinii studentów część chirurgiczna przyczyniła się do rozwoju 

ich wiedzy, natomiast część radiologiczna nie co wynikało ze specyfiki przedmiotu „część chirurgiczna 

zaskakująco nauczyła nas paru rzeczy, zaś jeśli chodzi o część radiologiczną to przypominało to bardziej 

błądzenie we mgle”, „Część radiologiczna nie wzbogaciła mnie o nową wiedzę, gdyż ze względu na 

specyfikę przedmiotu potrzebne by było dokładne omówienie obrazów i omówienie podstaw 

radiologii. Część chirurgiczna była bardziej dokładna pod tym względem i wymagała tematów 

dopasowanych do naszego poziomu”. Nacisk kładziony na część praktyczną. Zasady zaliczenia 

przedmiotu nie były do końca jasne. Studenci w zależności od tego w jakiej grupie byli, dostawali 

sprzeczne informacje na temat zakresu materiału obowiązującego na zaliczeniu „Moja grupa została 

wprowadzona w błąd odnośnie liczby pytań na teście. Ponadto zapowiadano taką samą ilość pytań w 

części radiologicznej dotyczącej radiogramów i USG, a na teście okazało się, że USG znacząco 

przeważało. Prowadząca zapowiadała także brak badania FAST na zaliczeniu- pojawiło się z niego kilka 

Rehabilitacja - zajęcia fakultatywne 5 rok st 0 0% 0,00

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

Specjalność wybrana przez studenta - Anestezjologia 6 rok st 0 0% 0,00

Specjalność wybrana przez studenta - Chirurgia dziecięca 6 rok st 0 0% 0,00

Specjalność wybrana przez studenta - Chirurgia ogólna 6 rok st 0 0% 0,00

Specjalność wybrana przez studenta - Chirurgia onkologiczna 6 rok st 0 0% 0,00

Specjalność wybrana przez studenta - Gastroenterologia 6 rok st 0 0% 0,00

Specjalność wybrana przez studenta - Ginekologia 6 rok st 0 0% 0,00

Specjalność wybrana przez studenta - Hematologia 6 rok st 0 0% 0,00

Specjalność wybrana przez studenta - Kardiochirurgia 6 rok st 0 0% 0,00

Specjalność wybrana przez studenta - Kardiologia 6 rok st 0 0% 0,00

Specjalność wybrana przez studenta - Medycyna rodzinna 6 rok st 0 0% 0,00

Specjalność wybrana przez studenta - Okulistyka 6 rok st 0 0% 0,00

Specjalność wybrana przez studenta - Ortopedia 6 rok st 0 0% 0,00

Specjalność wybrana przez studenta - Otolaryngologia 6 rok st 0 0% 0,00

Specjalność wybrana przez studenta - Pediatria 6 rok st 0 0% 0,00

Specjalność wybrana przez studenta - Urologia 6 rok st 0 0% 0,00

Toksykologia kliniczna 4 rok st 0 0% 0,00

Transplantologia 5 rok st 0 0% 0,00

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

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

Zakażenia szpitalne w Polsce i na świecie. Zakażenia zawodowe 3 rok st 0 0% 0,00

Zarządzanie i ekonomika w służbie zdrowia 3 rok st 0 0% 0,00

Zarządzanie i ekonomika w służbie zdrowia 4 rok st 0 0% 0,00

Zarządzanie i ekonomika w służbie zdrowia 5 rok st 0 0% 0,00

Zarządzanie zespołem i podejmowanie decyzji w sytuacjach 

kryzysowych 3 rok st
0 0% 0,00

Zdrowie publiczne  4 rok st 0 0% 0,00
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pytań. Przy samym zaliczeniu miał miejsce incydent polegający na tym, że przy prezentacji 

multimedialnej zawierającej pytania do części radiologicznej nie wyświetlił się na jednej z auli, na której 

odbywał się egzamin slajd, bez którego odpowiedź na pytanie była niemożliwa, co zostało 

zlekceważone przez prowadzących”, „Każda grupa dostawała inne informacje odnośnie 

obowiązującego zakresu materiału (z części radiologicznej), nawet na dwa tygodnie przed zaliczeniem 

grupy dostawały inne informacje niż grupy, które zajęcia miały tuż przed zaliczeniem. Były również 

wymagane treści, które nie zostały omówione na zajęciach, a w wymaganym skrypcie nie zostały nawet 

wspomniane. Część chirurgiczna za to bardzo rzetelna”. W trakcie zaliczenia prezentowane obrazy 

wykraczały poza sylabus.  

Anestezjologia [V rok, st] – brak rozwoju umiejętności praktycznych „Umiejętności praktyczne mogłam 

nabyć podczas praktyk wakacyjnych”, „Nijak bo nic nie robiliśmy było oprowadzanie i pogadanki” 

Chirurgia [VI rok, st] – studenci mieli możliwość nabycia umiejętności praktycznych, panowała 

atmosfera sprzyjająca praktycznej nauce „O ile było to możliwe zawsze byliśmy zachęcani do 

wykonywania procedur chirurgicznych”, „dokotor pozwalał asystować przy zabiegach”. 

Chirurgia dziecięca [V rok, st] – zajęcia praktyczne nie odbywały się 

Chirurgia naczyń [IV rok, st] – brak możliwości rozwoju umiejętności praktycznych, przekazywane 

treści nie trzymały się tematu zajęć. 

Chirurgia ogólna [V rok, st] – zajęcia praktyczne nie odbywały się. Na egzaminie zmieniono zasady 

zaliczenia przedmiotu. W opinii studentów egzamin przygotowany nieprofesjonalnie „Na egzaminie 

zostały podane inne progi na poszczególne oceny, niż potem uwzględniane. Po pójściu Starosty do 

Sekretariatu lekarze mijali się z prawdą na temat progów w zeszłym roku, mimo przedstawienia list z 

punktami i procentami. Fatalnie przygotowany egzamin, przyzwolenie na ściąganie” 

Chirurgia onkologiczna [V rok, st] – w opinii studentów podział na grupy ćwiczeniowe i seminaryjne 

nie był sprawiedliwy, ponieważ osoby uczestniczące przy operacji nie nabyły wiedzy potrzebnej na 

zaliczeniu. 

Chirurgia szczękowa [V rok, st] – zbyt liczne grupy „Liczyłem trochę na więcej, ale zajęcia przynajmniej 

się odbywały, niestety w formie seminariów i na 20 osób jak dobrze pamiętam, był tylko jeden asystent. 

A gdzie reszta??????????????????? Mamy ćwiczyć w piątkach zdaje się ??????????????? Zamiast 

wydawać miliony na centra stymulacji i hale sportowe zwiększylibyście bazę kliniczną i zatrudnili 

asystentów, którzy faktycznie czegoś uczą. To ostatnie to nie do przedmiotu tylko do władz uczelni.” 

Chirurgia urazowa [V rok, st] – zbyt duża liczba osób w grupach „Zajęcia były prowadzone to trzeba 

powiedzieć, te kartkówki na koniec ćwiczeń były śmieszne, Za mała klinika za mało asystentów w 

stosunku do liczby studentów. Zamiast wydawać miliony na centra stymulacji i hale sportowe 

zwiększylibyście bazę kliniczną.. To ostatnie to nie do przedmiotu tylko do władz uczelni.” 

Choroby zakaźne [III rok, st] – zbyt wiele grup miało w tym samym czasie ćwiczenia. W opinii 

studentów przedmiot zbyt wcześnie wprowadzony do programu nauczania. Pomocne w jego 

zrozumieniu byłyby krótkie seminaria przed ćwiczeniami „przedmiot kliniczny dla 3 roku tym bardziej 

w pierwszym semestrze, gdy jest się w trakcie nauczania propedeutyki chorób wewnętrznych nie był 

do końca sensownym pomysłem. Przez brak podstawowej wiedzy na temat badania przedmiotowego 

i podmiotowego ćwiczenia nie zawsze były w pełni efektowne. Krótkie seminaria przed ćwiczeniami 

byłyby dobrym pomysłem”. Zbyt krótki czas trwania części ćwiczeniowej (zamiast 1 semestru – 2 

semestry). Studenci bardzo pozytywnie wypowiadali się o egzaminie. W ich opinii był „jednym z lepiej 

skonstruowanych zaliczeń” z jakim spotkali się do tej pory na studiach. „Pytania były zadane wprost i 
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w sposób czytelny, zdecydowanie weryfikując naszą wiedzę na temat kliniki, a nie umiejętność 

rozwiązywania testów”. 

Choroby zakaźne [IV rok, st] – „Często zajęcia odbywały się  w grupach łączonych po 15 – 20 osób ze 

względu na liczne nieobecności wielu asystentów”. Przekazywane treści pokrywały się z treściami z 

zajęć z np. mikrobiologii lub też powielały się z treściami zawartymi w obowiązujących podręcznikach.  

Bardzo mały kontakt z pacjentem przez ”seminarium zajmujące zwykle połowę czasu przeznaczonego 

na ćwiczenia plus liczne nieobecności wielu asystentów, co niekorzystnie wpływało na rozwój 

umiejętności praktycznych. Nieobecności asystentów wg. komentarzy studentów tłumaczono : „"bo 

jest po dyżurze", "ma poradnię"  itp., albo co gorsze nieobecności bez podania przyczyny - asystent po 

prostu nie przychodził i nikt nie udzielił informacji dlaczego go nie ma i co dana grupa ma robić.)”. 

Ćwiczenia praktyczne z pacjentem albo zajmowały niewiele czasu albo nie odbywały się wcale.  

Dermatologia [III rok, nst] – zbyt mała sala seminaryjna na Oddziale Męskim, przekazywane treści na 

seminariach były zbyt obszerne jak na jedno spotkanie. 

Diagnostyka obrazowa (radiologia) [III rok, st] – brak zajęć praktycznych, w większości przypadków 

zajęcia składały się z seminariów. 

Diagnostyka obrazowa (radiologia) [IV rok, st] – prezentowane treści przestarzałe, zdjęcia niskiej 

jakości. Studenci mający zajęcia z dr Siek oceniają je na bardzo dobre, jak najbardziej praktyczne. 

Endokrynologia [IV rok, st] - w opinii studentów „Uważam, że jeśli chodzi o zajęcia kliniczne w szpitalu, 

to póki co endokrynologia jest najlepiej zorganizowaną katedrą, wszystkie zajęcia odbywały się 

punktualnie, ciekawie prowadzone seminaria, duże zaangażowanie asystentów, jasne zasady 

oceniania, miła, przyjazna atmosfera, inne katedry (szczególnie katedra kardiologii) powinny brać 

przykład” 

Farmakologia kliniczna [IV rok, st] – przekazywane treści pokrywały się  z wiedzą nabytą na zajęciach 

z Farmakologii na  III roku. 

Farmakologia z toksykologią [III rok, nst] – zbyt mała liczba godzin przeznaczona na przedmiot nie 

pozwala przyswoić tak obszernej wiedzy z farmakologii. Przekazywane treści dotyczyły leków z 2010 r, 

natomiast z nowszymi informacjami studenci mogli zapoznać się na wykładach. 

Farmakologia z toksykologią [III rok, st] – prowadzenie zajęć polegało na przygotowywaniu przez 

studentów prezentacji multimedialnych, brak odpowiedniego sprzętu (laptop). Zaliczenia przedmiotu 

zmieniono tuż przed pierwszym kolokwium. W opinii studentów „bardzo dobrym posunięciem ze 

strony katedry byłoby przygotowanie własnego podręcznika do nauki farmakologii”. 

Fizjologia człowieka [II rok, st] – brak odpowiednich pomocy dydaktycznych, brak zajęć praktycznych, 

przekazywana wiedza czysto teoretyczna. Prezentowane treści opierały się o powtórzenie treści z 

przeczytanych podręczników, egzamin zerowy został ustalony bez uwzględnienia zdania studentów. 

Genetyka kliniczna [II rok, st] – brak jasno określonych zasad zaliczenia przedmiotu „W regulaminie 

test końcowy określony jest jako zaliczenie końcowe a nie jako egzamin, co odgrywa istotną rolę dla 

osób ubiegających się o stypendium. Ponadto ocena z egzaminu powinna być traktowana jako osobna 

ocena a nie jako łączna suma pkt z ćwiczeń, wykładów, zajęć praktycznych oraz testu końcowego”. 

Sposób prowadzenia zajęć przez doktor była bardzo nieprofesjonalna „osoba z takim tytułem powinna 

wykazywać się wysoką kulturą osobistą, czego niestety nie doświadczyłam, uczestnicząc w zajęciach 

prowadzonych przez p. dr. Niejednokrotnie na ćwiczeniach p. dr posługiwała się wulgaryzmami i 

niewłaściwie traktowała studentów. Jednym z podstawowych założeń efektywnej współpracy 
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powinno być współtworzenie miłej atmosfery mającej na celu motywowanie i aktywizowanie uczniów. 

Niestety również i tego nie doświadczyłam. Jeżeli chodzi o system oceniania powinien on opierać się 

na rzetelnej i obiektywnej ocenie. W trakcie zajęć podczas prezentowania własnych prezentacji cześć 

studentów omawiała swoją pracę i w wielu przypadkach została ona surowo oceniona, podczas gdy 

prezentacje innych osób zostały wygłoszone przez panią dr i potraktowane w sposób łagodny.” 

Ginekologia i położnictwo [IV rok, st] – rozwój umiejętności praktycznych uzależniony od asystenta: 

„Z doktorem zajęcia prowadzone były doskonale, było dużo praktyki oraz teorii, która była nam 

przekazywana w sposób zrozumiały i przystępny. Z doktorem pacjentki widzieliśmy tylko w czasie 

wizyty, dodatkowo na dr czasami musieliśmy czekać po 1h pod gabinetem, bo miał gdzieś pójść ,,na 

chwilkę".  „Wysoka ocena, jaką wystawiłam, wynika głównie z ogromnego zaangażowania pani doktor 

w prowadzeniu zajęć i jej chęci do pracy i przekazywania studentom jak największej wiedzy. Nie 

spotkałam jeszcze asystenta w żadnej klinice, który z takim zaangażowaniem zajmuje się studentami.” 

Ginekologia i położnictwo [V rok, st] – „te zajęcia były jednymi z najlepiej zorganizowanych a to tylko 

zasługa prowadzących zajęcia” 

Ginekologia i położnictwo – zajęcia fakultatywne [V rok, st] – nabycie umiejętności praktycznych 

„Pani docent umożliwiła nam pobieranie wymazów, zdejmowanie szwów oraz udział w licznych 

porodach i cięciach cesarskich. Zajęcia z Panią Docent były bardzo interesujące. Sposób przekazywanej 

wiedzy był rzetelny i ciekawy, bardzo często oparty na przypadkach medycznych. Pani Docent 

dysponuje najaktualniejszą wiedzą, niedostępną jeszcze w podręcznikach medycznych”. 

Immunologia kliniczna [III rok, st] – zajęcia trwające od 2,5 do 3 godzin, polegające na przedstawianiu 

prezentacji przygotowywanych przez studentów.” zmiana formy ćwiczeń jest niezbędna, aby 

przedmiot ten był traktowany jako ciekawy i przydatny. Przede wszystkim jakieś ograniczenie  

materiału a zajęcia w formie dyskusji, seminarium prowadzonych przez nauczycieli którzy są w stanie 

zwrócić uwagę na to co ważne do zapamiętania. Bo przygotowanie prezentacji przez studenta który 

nie ma pojęcia o temacie, i musi korzystać z różnych źródeł internetowych jak np. prace badawcze czy 

Wikipedia (bo w obowiązującym podręczniku nie ma znacznej części tematyki poruszanej na 

ćwiczeniach) jest nieefektywne”. Zasady zaliczenia przedmiotu w opinii studentów nie do końca sa 

sprawiedliwe „Uważam za ogromne niedopatrzenie fakt, że o tym, że do dopuszczenia do egzaminu 

konieczne jest zaliczenie na 60% egzaminu praktycznego (w przeciwieństwie do ćwiczeń, do których 

zaliczenia takiego warunku nie było) nie poinformowano nas na początku roku, lecz na dwa tygodnie 

przed owym egzaminem praktycznym”. 

Kardiologia [III rok, nst] – zbyt długie seminaria. 

Kardiologia [III rok, st] – zbyt duże grupy ćwiczeniowe, mała sala ćwiczeniowa, brak rozwoju 

umiejętności praktycznych „Na zajęciach oglądaliśmy praktycznie tylko koronarografię (praktycznie 

bez żadnego tłumaczenia, jak ją się wykonuje) oraz ECHO (tam też niezbyt się ktokolwiek nami 

przejmował). Udało się osłuchać jednego pacjenta. Prowadzący nas całkowicie olewał. Nie był na 

początku świadomy, że ma z nami zajęcia”. Zbyt mała liczba godzin przeznaczona na realizacje ćwiczeń 

„Było zbyt mało czasu przeznaczonego na przedmiot, aby nabyć umiejętności praktyczne. Prowadzący 

ćwiczenia starał się przekazać jak najwięcej, jednak z powodu kumulacji treści na ćwiczeniach nie 

zawsze było to możliwe”, „Kondensację materiału całego ogromu wiedzy kardiologicznej w toku kilku 

(bodajże sześciu zajęć) uważam za porażkę systemu kształcenia na naszej uczelni. Nie było nawet 

możliwości by przyswoić ją należycie”, „Zajęcia mogłyby być o wiele bardziej pomocne, gdyby tylko nie 

zostały zredukowane do ledwie połowy semestru! W tak krótkim czasie nie da się opanować całego 

tematu!!!”. 
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Kardiologia - zajęcia fakultatywne [IV rok, st] – „Niestety, katedra kardiologii znowu zawiodła i tak jak 

mało się wyniosło wiedzy z ćwiczeń, tak też było na zajęciach fakultatywnych. Zero organizacji, przyjęli 

zbyt dużo osób na zajęcia, prowadzący narzekał, że ma za dużo grup, a same zajęcia... pooglądanych 

kilka koronarografii-tyle”. 

Laryngologia [IV rok, st] – zbyt liczne grupy, nie pozwalające na efektywne uczestnictwo w zajęciach. 

Medycyna ratunkowa [III rok, nst] – w semestrze zimowy zajęcia odbywały się w 20 osobowych 

grupach. Brak rozwoju umiejętności praktycznych, na seminariach przekazywana wiedza czysto 

teoretyczna. 

Medycyna ratunkowa [III rok, st] – zbyt mała ilość zajęć praktycznych „(w semestrze zimowym tylko 

jedne w CSM z wykorzystaniem fantomów, zbyt liczne grupy ćwiczeniowe, uniemożliwiające nabycie 

umiejętności praktycznych  

Medycyna ratunkowa [VI rok, st] – „20 osób i jeden monitor EKG - jedna osoba służy za "pacjenta", 

jedna podłącza elektrody, a 18 (!) stoi i się patrzy...” 

Medycyna rodzinna [V rok, st] – zajęcia odbywały się, w opinii studentów przekazywane treści nie 

odpowiadały wystarczająco specyfice przedmiotu, zbyt duża liczba osób „w gabinecie”, brak części 

praktycznej zajęć „jedynie rozmowy o systemie zdrowia”, „Przyzwolenie na ściąganie na egzaminie”. 

Medycyna sądowa z elementami prawa [IV rok, st] – „za mało zajęć teoretycznych z tanatologii” 

Medycyna wieku podeszłego [IV rok, st] – w opinii studentów niedostosowanie treści zajęć do 

specyfiki przedmiotu „kilka rzeczy zbędnych, np. udawanie, że pobiera się krew przez przyłożenie 

probówek do zgięcia łokciowego (co było bardzo ważne w oczach prowadzących) jest mało praktyczne, 

tym bardziej, że zwykle tą czynnością nie zajmuje się lekarz”, możliwość usystematyzowania zagadnień, 

„które niestety nie były wystarczająco realizowane podczas zajęć z Interny”. Jasno określone zasady 

zaliczenia przedmiotu, jednak już samo wypełnianie ankiet dotyczących konkretnego scenariusza nie 

było do końca jasne dla studentów, „ich szczegółowe wypełnianie, które wymagało od studenta 

zapamiętania każdej chwili z ćwiczeń mało wnosiło do edukacji studenta”. W opinii studentów sposób 

omawiania pracy na zajęciach w mniejszych grupach „tych, w których się pracowało. Świadomość, że 

jest się obserwowanym przez innych studentów może czasem więcej przeszkadzać, niż pomagać”. 

Nefrologia [III rok, st] – zajęcia w 10 osobowych grupach, co utrudniało kontakt z pacjentem. W opinii 

studentów podział zajęć dobrze rozplanowany. 

Nefrologia – zajęcia fakultatywne [IV rok, st] – świetny asystent 

Neurochirurgia [V rok, st] – zajęcia praktyczne nie odbywały się „Trudno oceniać ten przedmiot, jako 

że zajęcia się nie odbywały”, „zajęcia praktycznie się nie odbywały, rzadko kiedy ktokolwiek do nas 

przychodził, odbyły się raptem jedne zajęcia z panią psycholog i jedne z lekarzem, oba w bibliotece, 

czekaliśmy po godzinie pod oddziałem aż ktoś do nas przyjdzie i lekarze byli zajęci albo rocznikiem 

wyższym albo studentami anglojęzycznymi” „o nabyciu umiejętności praktycznych w ogóle nie było 

mowy, gdyż siedzieliśmy tylko i wyłącznie w bibliotece”. 

Neurologia [IV rok, nst] – zbyt liczne grupy, co utrudniało kontakt z pacjentem. 

Okulistyka [IV rok, st] – zbyt długie seminaria. 

Onkologia [V rok, st] – zbyt mała liczba asystentów w stosunku do liczby studentów, na części z 

radioterapii studenci musieli czekać nawet od 30 minut do godziny na prowadzących.  W opinii 

studentów zła organizacja egzaminu „Po sprawdzeniu kilkukrotne publikacje wyników, za każdym 
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razem zawierające błędy w kluczu odpowiedzi.”, „Po ogłoszeniu wyników egzaminu osoby, które 

myślały że ledwo dostaną 3 i się chwaliły, że nic nie umiały, dostały 4 i poszły wykłócać się o 5, które 

otrzymały”. 

Ortopedia dziecięca [III rok, st] – brak części praktycznej przedmiotu „myślę że ortopedia jest dziedziną 

gdzie wiele rzeczy można zaprezentować w praktyce. Niestety nasze grupy nie miały prawie żadnego 

kontakty z ortopedią w praktyce, nie mówiąc już o kontakcie z pacjentem.”, seminaria polegające na 

przedstawieniu prezentacji, brak kontaktu z pacjentem. 

Ortopedia dziecięca [V rok, st] – przedstawiane prezentacje były nieaktualne, prezentowane zdjęcia 

złej jakości, sala seminaryjna zbyt mała w stosunku do liczby osób (20 osób) „zajęcia przynajmniej się 

odbywały, niestety w formie seminariów i na 20 osób jak dobrze pamiętam, był tylko jeden asystent. 

A gdzie reszta???????????????????”, brak jasno określonych zasad zaliczenia przedmiotu „Niektórzy 

za samą obecność dostali 5, inni przez kontrolę uczelni musieli napisać test o którym nie wiedzieli 

wcześniej i zakończyli zajęcia z dużo słabszą oceną.” 

Ortopedia i traumatologia [V rok, st] – w opinii studentów zbyt mała liczba zajęć praktycznych „które 

pozwoliłyby nabyć umiejętności rozpoznawania podstawowych patologii w obrębie m.in. kończyn - 

złamań, zwichnięć, uszkodzeń ścięgien i więzadeł. Wzorem mogą być zajęcia z panią doktor, które 

niewątpliwie pozwoliły rozwinąć umiejętności praktyczne w zakresie badania ortopedycznego”. Brak 

jasno określonych zasad zaliczenia przedmiotu, wiedza wymagana na egzaminie wykraczała poza 

przedstawioną literaturę „Do końca nie było wiadomo z czego uczyć się na egzamin. Obowiązujący 

podręcznik i wykłady ostatecznie i tak nie wystarczyły żeby odpowiedzieć na sporą ilość pytań na 

egzaminie. Natomiast o zaliczeniu fakultetu dowiedzieliśmy się długo po jego zakończeniu (w trakcie 

sesji)”, „Każdy z zapytanych Wykładowców mówił, iż obowiązującym podręcznikiem jest Kusz 

(traumatologia, ortopedia) i na teście będzie sprawdzana wiedza z Kusza, wykładów i seminariów. 

Większość pytań na egzaminie wykraczała poza wymienione pozycje”, „syllabus napisany bardzo 

lakonicznie, egzamin był trudny, nie wszystkie informacje były zawarte w podręcznikach czy 

powiedziane na zajęciach. Jeśli chodzi o fakultet z ortopedii dopiero przed sesją dowiedzieliśmy się, że 

ma być jakakolwiek forma zaliczenia fakultetu.”, „O ile ćwiczenia miały jasno określone zasady, to 

egzamin został przeprowadzony według mnie mocno nieprawidłowo. Po pierwsze nauka z 

wymienionej literatury i tak nie pomogła w odpowiedzeniu na wszystkie pytania. Niektóre pytania były 

nie wiadomo skąd o rzeczy, których nie było ani na seminariach/wykładach/ćwiczeniach. Myślę, że jest 

to co najmniej nieodpowiednie i nieuczciwe. Ponadto problemy z zaliczeniem wykładów mimo 

obecności na nich. Mam wrażenie, że katedra ortopedii chciała za wszelka cenę utrudnić studentom 

zaliczenie ich przedmiotu, a nie oszukujmy się ile z nas zostanie ortopedami? Myślę, że 

nieporównywalnie zbyt dużo starań wymagało zdanie tego przedmiotu w porównaniu z ważniejszymi 

dziedzinami medycyny.” 

Orzecznictwo [V rok, nst] – z zaplanowanych zajęć odbyły się jedne „Prowadząca odbyła aby 1 

ćwiczenia, każdej grupie w każdej turze od początku semestru przekładała bądź anulowała zajęcia”, 

„Odbyły się 1 zajęcia z planowanych, podobno każda tura miała ten sam problem z prowadzącą”. 

Orzecznictwo [V rok, st] – w opinii studentów treści przekazywano w sposób chaotyczny i 

niezrozumiały, prowadząca nie udostępniła studentom prezentacji, niemiła atmosfera w trakcie zajęć 

„Osobiście pierwszy raz spotkałam się z tak negatywnie nastawionym asystentem do swojej pracy jak 

i do studentów. Osoba nie dążąca do kompromisu i zaskakująco arogancka”, na sali zbyt duża liczba 

osób. Zajęcia polegające na przepisywaniu notatek ze slajdów nie rozwija umiejętności praktycznych. 

Większość zajęć nie odbyła się „Z racji tego, że większość zajęć się nie odbyła to zajęcia nie wzbogaciły 

mojej wiedzy, a uważam, że powinny, gdyż są to zagadnienia bardzo istotne dla lekarza w późniejszej 
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pracy. Uważam, że te zajęcia powinny chociaż w minimalnym stopniu przybliżyć zagadnienia, 

natomiast moja wiedza po kursie zwiększyła się w nieznaczny sposób”, „Na 5 zajęć krótkiego cyklu 

odbyły się tylko jedne zajęcia (dzień przed każdymi zajęciami doktor wysyłała e-maila, że jutro będzie 

na zwolnieniu lekarskim lub że ma inne pilne sprawy zawodowe)”  Egzamin przeprowadzony w bardzo 

niemiłej atmosferze. 

Parazytologia [III rok, st] – zbyt mała liczba godzina przeznaczona na realizacje przedmiotu „Uważam, 

że skrócenie programu parazytologii do czterech ćwiczeń nie pozwoliło na zapoznanie się z materiałem, 

nawet przy znacznej ilości pracy własnej. Często tajemnicą był dla nas wymagany zakres materiału czy 

same zadania w zeszycie ćwiczeń. Prowadzący robili, co mogli, i bardzo szanuję ich zaangażowanie, 

jednakże kurs parazytologii powinien zostać wydłużony i przeprowadzony <<na spokojnie>>”, „Ilość 

godzin przeznaczonych na przedmiot była niewystarczająca na zrealizowanie tej ilości materiału”, 

„Przedmiot ten trwał zdecydowanie za krótko. Moim zdaniem powinien trwać 1 semestr, gdyż w 

przyszłości wielu z nas z pewnością spotka się z chorobami pasożytniczymi i ważną umiejętnością jest 

właściwe diagnozowanie i leczenie tych chorób. Sama forma prowadzenia zajęć wypadła średnio. 

Według mnie powinna być podobna do tej z katedry mikrobiologii. Pomysł z proponowanym zeszytem 

ćwiczeń nie jest najlepszy”. 

Pediatria [IV rok, st] – zbyt liczne grupy na zajęciach klinicznych, co uniemożliwiało nabycie 

umiejętności praktycznych „grupy na zajęciach klinicznych powinny być max 3-osobowe, w 

przeciwnym wypadku trudno czegoś się nauczyć w praktyce”. 

Pediatria [V rok, st] – zajęcia z pediatrii odbywały się, przed ćwiczeniami prowadzono seminaria, 

niejasno określone zasady zaliczenia przedmiotu „Niejasności co do tego, czy ocena z egzaminu 

praktycznego liczy się do oceny na koniec; bardzo zróżnicowany poziom na egzaminie praktycznym -u 

niektórych Asystentów wszyscy dostawali piątki, u innych za odpowiedź na wszystkie pytania z łaską 

dostawało się trójkę”. 

Pediatria - zajęcia fakultatywne [V rok, st] – brak rozwoju umiejętności praktycznych, zajęcia opierały 

się o seminaria „Zajęcia prowadzone wyłącznie w formie seminariów. Jedynym wyjątkiem była część 

zajęć prowadzona na Oddziale Kardiologii Dziecięcej, gdzie mieliśmy możliwość kontaktu z pacjentem. 

Pozostałe zajęcia odbywały się w sali seminaryjnej”. Prezentowane treści powtarzały się z zajęć z 

pediatrii.   

Podstawy informatyki z elementami statystyki medycznej [II rok, st] – w opinii studentów uzyskana 

wiedza to  „Wiedza niepotrzebna”, zadania wykonywane zdalnie, „Pan doktor zachowuje się jakby ten 

przedmiot był najważniejszy na studiach, a umiejętność obsługi statistica niezbędna do leczenia 

pacjentów.” 

Propedeutyka onkologii i onkohematologii [ IV rok, st] – przekazywane treści pokrywały się z zajęciami 

z hematologii.  

Psychiatria [V rok, st] – w opinii studentów dobrze prowadzone zajęcia, nabycie umiejętności 

praktycznych poprzez kontakt z pacjentem, poszerzenie wiedzy o nowe treści, zaangażowanie 

asystentów.  

Rehabilitacja [V rok, st] – zajęcia z Rehabilitacji odbywały się ale  w zbyt licznych grupach (20 osób) 

przypadało na jednego asystenta), kontakt z pacjentem jednak w stopniu niezbyt zadowalającym 

studentów „Liczyłem trochę na więcej, ale zajęcia przynajmniej się odbywały, niestety większość  w 

formie seminariów i na 20 osób jak dobrze pamiętam, był tylko jeden asystent. Co prawda chodziliśmy 
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do pacjentów ale ta organizacja średnio jednak mi się podobała. Panował tam trochę chaos. Zajęcia na 

3 może nawet na 3+” 

Reumatologia [III rok, st] – opnie studentów co do nabycia umiejętności praktycznych podzielone 

„Niestety nie została nam przekazana praktyczna wiedza o badaniu chorego na choroby reumatyczne”, 

„Asystenci prowadzący zajęcia jak mało kto stawiali na umiejętności praktyczne. Chciałbym aby było 

więcej tak prowadzonych przedmiotów”.  Zajęcia prowadzone w dobrze zaplanowany sposób.  

Socjologia w medycynie [II rok, st] – współpraca osoby prowadzącej ze studentami „Pani doktor 

przesyłała nam droga mailowa materiały, żebyśmy byli przygotowani na następne zajęcia”, brak jasno 

określonych zasad zaliczenia przedmiotu. 

Specjalność wybrana przez studenta - Choroby wewnętrzne [VI rok, st] – mimo iż treści nie były nowe 

„bo choroby o których uczymy się przez kilka lat studiów wciąż się powtarzają”, zajęcia pozwoliły na 

zetknięcie się z jednostkami chorobowymi w sposób praktyczny, „pozwoliły uczestniczyć w kolejnych 

etapach od diagnostyki, przez właściwą diagnozę do leczenia, co uważam za bardzo przydatne.” 

Specjalność wybrana przez studenta – Endokrynologia [VI rok, st] – zbyt liczne grupy, na oddziale w 

trakcie zajęć ćwiczyło zbyt dużo grup „Ze względu na znaczne obciążenie oddziału studentami, 

zdobywanie umiejętności praktycznych było znacznie utrudnione. Doktor w miarę jej możliwości 

zapoznawała nas z praktyką, poprzez dokładne analizowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego 

na oddziale oraz prowadzenie zajęć w poradni. Jednak 6- osobowe grupy były znacznym utrudnieniem. 

Myślę że przypisane 1-2 studentów do jednego asystenta byłoby opcją optymalną”, „Doktor mimo 

natłoku studentów i pracy zapoznawała nas ze specyfiką pracy lekarza, dokumentacją i sprzętem 

wykorzystywanym w Klinice Endokrynologii.” Utrwalenie wiedzy uzyskanej na zajęciach z chorób 

wewnętrznych, poszerzenie wiedzy „Ponad to doktor przekazała nam dużo nowych wiadomości, 

związanych z praktycznym wykorzystaniem wiadomości w codziennej pracy z pacjentem. Zwróciła 

uwagę na detale dotyczące diagnostyki i leczenia chorób endokrynologicznych”.  Największą zasługę 

za to przyznaję doktor która prowadziła zajęcia z moją grupą w sposób bardzo ciekawy. Dokładnie 

analizowała z nami przypadki oraz cierpliwie odpowiadała na wszystkie nasze pytania. Moja ocena to 

4/5 ze względu na trudne warunki pracy na oddziale ze względu na zbyt dużą liczbę studentów, 

mających jedno czasowo zajęcia w Klinice.” 

Subspecjalność chirurgiczna / urologia [V rok, st] – rozwój umiejętności praktycznych, zajęcia 

prowadzone w sposób ciekawy „Na zajęciach z urologii mieliśmy możliwość doskonalenia umiejętności 

wykonywania USG, cewnikowania pacjentów, udziału w licznych operacjach oraz niewielkiej asysty 

przy drobnych zabiegach. Bardzo ciekawe zajęcia”. 

Symulacyjne zintegrowane nauczanie kliniczne [VI rok, st] – zbyt liczne grupy, zbyt długie zajęcia 

„grupy po 15 osób... ponad 3 godziny zajęć i możliwość JEDNOKROTNEGO cewnikowania/kaniulacji 

żyły/ badania per rectum”, zajęcia nie sprzyjały efektywnemu uczestnictwu w zajęciach „Warsztaty, 

które miały stanowić formę przygotowania do LEKu były prowadzone w warunkach nie sprzyjających 

absolutnie żadnej efektywności. Niezrozumiały był fakt braku dostęp do materiałów warsztatowych 

oraz do platformy elektronicznej po zakończeniu kursu. Osoby prowadzące zajęcia same przyznawały 

że nie są w stanie zrealizować materiału w takich warunkach. Koordynator był nieobecny, niedostępny 

i absolutnie niezorientowany na studentów”. 

Toksykologia kliniczna [III rok, nst] – w opinii studentów ciekawie prowadzone zajęcia, dużo 

przykładów „z życia wziętych” 
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Toksykologia kliniczna [III rok, st] – w opinii studentów zajęcia prowadzone ciekawie „Państwo którzy 

prowadzili zajęcia robili to w ciekawy sposób, skupiając się na istotnych elementach. W 

przeciwieństwie do znacznej większości zajęć w których uczestniczyłam, na zajęciach z toksykologii 

prowadzący opowiadali o zagadnieniach klinicznych i przypadkach z własnego doświadczenia. 

Osobiście uważam że jest to znacznie lepsza metoda dydaktyczna niż czytanie przepisanych z książek 

treści. Wspaniałe zajęcia, będę je mile wspominała.”, zbyt liczne grupy, treści nowe, jednak na zajęciach 

z Farmakologii zostały one powtórzone. W opinii studentów można by rozważyć zwiększenie liczby 

godzin i poszerzyć tematykę „Treści były nowe i bardzo przydatne. Można by rozważyć zwiększenie 

ilości godzin przeznaczonych na ten przedmiot i rozszerzyć go o jeszcze inne tematy.”, „Treści były 

nowe, natomiast jednocześnie zostały w całości powtórzone na Farmakologii - jaki więc był cel 

wyłączania tego przedmiotu, skoro katedra Farmakologii dalej omawiała dokładnie te same tematy?” 

„Poruszane tematy były albo w całości nowe, albo zrealizowane pod innym aspektem. Przedmiot jest 

bardzo przydatny zarówno w praktyce klinicznej, jak i życiu codziennym”. Zajęcia prowadzone w formie 

seminariów „szkoda, że cześć ćwiczeń nie odbywała się na oddziale tylko same seminaria”, „Atrakcyjny 

dla studenta sposób prowadzenia seminariów przez asystentów. Myślę, że jedne ćwiczenia w szpitalu 

na oddziale toksykologicznym byłyby ciekawym urozmaiceniem toku nauki.” 

Torakochirurgia [V rok, st] – treści przekazywane w sposób klarowny, brak zajęć klinicznych „Brak zajęć 

klinicznych, przekazywana wiedza spoko, ale jednak przydałby się kontakt z pacjentami a nie tylko 

siedzenie w CSremie”,  

Urologia [V rok, st] – zajęcia nie odbywały się „byliśmy zaledwie 2 razy na operacjach, poza tym zajęcia 

w zasadzie nie odbywały się , nikt nie był zainteresowany przeprowadzeniem sensownych zajęć i 

nauczeniem nas czegokolwiek”, „gdybym nie upomniał się że mamy zajęcia  to pewnie poszlibyśmy do 

domu, a jak już poszliśmy szukać pana doktora na bloku to przyszła wizytacja z dziekanatu i pan doktor 

był przeszczęśliwy że takiego miał fart że go studenci znaleźli, to były jedyna moje ćwiczenia” 

Zdrowie publiczne z elementami socjologii [III rok, st] – brak podstawowych pomocy dydaktycznych 

taki jak laptop, potrzebny do przedstawienia prezentacji. W opinii studentów przedmiot powinien być 

realizowany na VI roku „przedmiot za wcześnie jak na 3 rok studiów. Gdyby był na 6 roku i faktycznie 

treści poruszane na ćwiczeniach byłyby przydatne do przygotowania do LEKu to byłby to lepsze 

rozwiązanie”, „Na zajęciach dużą uwagę przykładano do zagadnień prawnych związanych z medycyną, 

szczególnie pod kątem LEKu - niestety były to zagadnienia, które pod kątem LEKu są kompletnie 

niepotrzebne, gdyż zanim do egzaminu przystąpimy obecne programy zostaną zastąpione przez nowe” 

przekazywane treści powtarzały się z zajęć z Epidemiologii. 

Wnioski i rekomendacje 

Ocena zajęć na kierunku lekarskim jest nieznacznie niższa  niż w poprzedniej edycji badania. Pamiętać 

należy, że do wyników badań jak i analizy komentarzy należy podchodzić z ostrożnością ze względu na 

niski odsetek ocenionych przedmiotów, które uzyskały wymagany próg wiarygodności badania. 

Najniżej ocenionym aspektem nadal jest rozwój umiejętności praktycznych. 

 Na podstawie komentarzy studentów jako najczęstszą przyczynę niskiej oceny można wskazać 

problemy wynikające z: 

o Dużej liczebności grup – studenci wskazywali zbyt liczne grupy (20 osób) ćwiczeniowe 

uniemożliwiające nabycie umiejętności praktycznych. 

o Złej organizacji niektórych zajęć – powtarzaniu treści, niewystarczającej liczby pacjentów; 

o Braku zachowania odpowiedniej proporcji pomiędzy czasem przeznaczonym na teorię a 

czasem przeznaczonym na część praktyczną.  

o Niewystarczającego nacisku na kształtowanie umiejętności praktycznych podczas niektórych 

zajęć. 
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o Przypadki niewystarczającej dostępności materiałów i sprzętu podczas zajęć praktycznych. 

o Niejasno określonych zasad zaliczenia przedmiotu w niektórych przypadkach lub brak ich 

egzekwowania. 

Biomedycyna I stopień 
Na kierunku Biomedycyna I stopnia w roku akademickim 2017/2018 realizowano 65 

przedmiotów, z czego oceniono 50 (77%), w tym tylko 4 (8%) uzyskało wymagany próg wiarygodności 

badania (powyżej 10)(patrz tabela 7 str. 12). W związku z powyższym do prezentowanych badan 

należy podchodzić z ostrożnością.  

Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku jest bardzo wysoka. Średnia ocena wyniosła 4,64 i jest 

wyższa od oceny z poprzedniej edycji badania o 0,13 pkt. Wartość mediany (4,95) w porównaniu do 

poprzedniej edycji badania wzrosła o 0,38 pkt. Różnica w wartościach miar położenia może sugerować 

występowanie przedmiotów, które nie spełniły lub spełniły w minimalnym stopniu oczekiwania 

studentów (poniżej 3 odchyleń standardowych) oraz może sugerować, ze większość przedmiotów 

oceniono powyżej średniej ogólnej (patrz wykres 14). Dla kierunku Biomedycyna I stopnia są to 

przedmioty, których średnia ocena jest nie wyższa niż 2,33: 

 

 

 

 

o Biologia rozwoju podstawowa – III rok studiów  (śr=2,14) – jedna wypełniona ankieta; 

o Metodyka badań klinicznych rozszerzona – III rok studiów (śr=2,00) – jedna wypełniona 

ankieta; 

o Doradztwo medyczne w przemyśle farmaceutycznym – III rok studiów  (śr=1,57) – jedna 

wypełniona ankieta. 

Żaden z w/w przedmiotów nie osiągnął wymaganego progu wiarygodności badania (powyżej 10).  

Wykres 12 przedstawia ogólna ocenę zajęć na kierunku Biomedycyna I stopnia.  
 

Wykres 12 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Biomedycyna I stopnia. 

 
 

Szczegółowa ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Biomedycyna I stopnia, którą przedstawia 

wykres 13, potwierdza ogólne wyniki oceny realizacji zajęć jako bardzo dobre. Aspekty poddane 

ocenie, wpływające na jakość realizowanych zajęć dydaktycznych takie, jak: jasno określone zasady 

zaliczenia przedmiotu, liczebność grup, nabycie umiejętności praktycznych i rozwój wiedzy, jakość 

przekazywanych treści, dostępność pomocy dydaktycznych oraz dostosowanie przekazywanych treści 

do specyfiki przedmiotu oceniono wysoko. Średnie oceny aspektów w większości odnotowały wzrost 

w porównaniu do poprzedniej edycji badania.  

Najwyżej, jak poprzednio, oceniono aspekt dotyczący liczebności grup (4,85). Średnia ocena 

jest nieznacznie wyższa od ubiegłorocznej. Najwyższy wzrost średniej oceny odnotowano dla aspektu 
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Należy podkreślić iż wśród niżej wymienionych przedmiotów, których średnia ocena jest nie 

wyższa niż 2,33, wszystkie uzyskały ocenę z jednej wypełnionej ankiety:  
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dotyczącego jakości przekazywanych treści (śr=4,65). Wzrost średniej oceny wyniósł 0,45 pkt. Aspekt 

związany z rozwoje umiejętności praktycznych (śr=4,55) wzrósł o 0,21 pkt.  

Najniżej ocenionym aspektem jest rozwój wiedzy (śr=4,54). Średnia ocena tego aspektu 

odnotowała wzrost o 0,21 pkt.  

Aspektem, którego średnia ocena spadla o 0,07 pkt są jasno określone kryteria i zasady 

zaliczenia przedmiotu (śr=4,65). Nadal jednak jest to ocena wysoka.  

Wykres 13 prezentuje szczegółowa ocenę zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku 

Biomedycyna I stopnia.  
 

Wykres 13 Szczegółowa ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Biomedycyna I stopnia. 

 
 

Rozkład statystyczny średnich ocen (wykres 14), wskazuje na wysoką jakość kształcenia na 

kierunku. 62% (40) ocenionych przedmiotów mieści się w przedziale 4,5 – 5,0. Większość przedmiotów 

oceniono powyżej średniej ogólnej (4,64). W przedziale średnich ocen 3,87 – 5,00 mieści się 67% 

ocenionych przedmiotów.  
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Wykres 14 Rozkład statystyczny średnich ocen na kierunku Biomedycyna I stopnia. 

 

Dla kierunku przedstawiono tabelę ocen zajęć dydaktycznych, poziom wiarygodności oraz 

frekwencję. Przedmioty uszeregowano względem średniej oceny. Tabela 9 prezentuje oceny zajęć 

dydaktycznych. Do tabeli dołączono legendę: 
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Tabela 9 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Biomedycyna I stopnia. 

 

Przedmiot Wiarygodność Frekwencja Średnia ogólna

Anatomia czynnościowa 1 rok 1 4% 5,00

Badania na zwierzętach laboratoryjnych 2 rok 8 29% 5,00

Biochemia i regulacja metabolizmu 1 rok 1 4% 5,00

Biofizyka  1 rok 1 4% 5,00

Certyfikacja w biomedycynie 3 rok 1 8% 5,00

Chemia bioorganiczna 1 rok 1 4% 5,00

Chemia ogólna  1 rok 2 8% 5,00

Cytofizjologia doświadczalna 1 rok 1 11% 5,00

Elementy ekonomii i zarządzania w biomedycynie 3 rok 1 7% 5,00

Farmakologia podstawowa 3 rok 1 7% 5,00

Histologia 1 rok 1 4% 5,00

Język angielski 1 rok 1 4% 5,00

Język obcy dodatkowy do wyboru - hiszpański 2 rok 6 24% 5,00

Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 1 rok 1 4% 5,00

Obrazowanie biomedyczne 2 rok 8 29% 5,00

Praca licencjacka, badania naukowe i redakcja pracy 3 rok ∞ 100% 5,00

Praktyczna komunikacja naukowa 2 rok 8 29% 5,00

Psychologia 3 rok 1 7% 5,00

Regulacje prawne w badaniach biomedycznych 1 rok 1 4% 5,00

Wychowanie fizyczne 1 rok 2 8% 5,00

Zasady rozpoznawania i leczenia chorób podstawowe 3 rok 1 7% 5,00

Immunobiologia 2 rok 8 29% 4,98

Immunobiologia nowotworów i chorób zakaźnych 2 rok 8 29% 4,98

Molekularna onkologia medyczna 2 rok 8 29% 4,98

Biologia molekularna 1 rok 3 12% 4,95

Psychologia 1 rok 3 12% 4,95

Elementy ekonomii i zarządzania w biomedycynie 1 rok 2 8% 4,93

Mikrobiologia 2 rok 8 29% 4,93

Modelowanie matematyczne w biomedycynie 1 rok 2 8% 4,93

Molekularna biologia medyczna 2 rok 8 29% 4,93

Socjologia medycyny 1 rok 2 8% 4,93

Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej 2 rok 7 29% 4,91

Mikrobiologia kliniczna 2 rok 9 35% 4,83

Patofizjologia molekularna 2 rok 8 29% 4,83

Mechanizmy powstawania chorób 2 rok 8 29% 4,82

Biologia komórki 1 rok 5 15% 4,82

Fizjologia   2 rok 10 33% 4,73

Epidemiologia z elementami biostatystyki 2 rok 8 29% 4,67

BHP  1 rok 2 8% 4,64

Biochemiczne techniki laboratoryjne 1 rok 2 8% 4,57

Etyka badań naukowych 1 rok 2 8% 4,50

Modelowanie matematyczne w biomedycynie 2 rok 10 33% 4,49

Analiza chemiczna biocząsteczek 2 rok 8 29% 4,36

Redakcja prac naukowych 1 rok 2 8% 4,29

Podstawy patomorfologii 2 rok 10 33% 4,00

Mechanizmy powstawania chorób rozszerzone 3 rok 1 17% 3,83

Informacja naukowa 1 rok 3 12% 3,43

Biologia rozwoju podstawowa 3 rok 1 7% 2,14

Metodyka badań klinicznych rozszerzona 3 rok 1 7% 2,00

Doradztwo medyczne w przemyśle farmaceutycznym 3 rok 1 11% 1,57

Biochemiczne techniki laboratoryjne 2 rok 0 0% 0,00

Bioinformatyka podstawowa 3 rok 0 0% 0,00
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Analiza komentarzy 

Analiza komentarzy pozwala na wskazanie konkretnych rekomendacji dotyczących działań 

mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunku Biomedycyna I stopnia. Poniżej 

przedstawiono sugestie oraz zastrzeżenia dotyczące konkretnych przedmiotów realizowanych w roku 

akademickim 2017/2018 

 

Biologia rozwoju podstawowa [III rok] – w opinii studentów zajęcia nic nie wniosły, jakikolwiek rozwój 

wiedzy nastąpił dzięki pracy własnej poza zajęciami, na zajęciach panowała niemiła atmosfera, studenci 

bali się zadawać pytania „Arogancki i prymitywny sposób wypowiedzi podczas prowadzenia ćwiczeń 

przez profesor”, „Może gdyby ktoś nam wytłumaczył co faktycznie mamy robić, a nie mieliśmy 

zgadywać to coś byśmy nabyli, a tak baliśmy się o cokolwiek zapytać i dotknąć”, brak określonych zasad 

zaliczenia przedmiotu „W ogóle nie zostały określone, wszystko na ostatnią chwilę”,. Studenci musieli 

sprowadzać książki z za granicy oraz ponosić koszty ich zakupu „Śmiech na sali. Jakby było 0 to bym 

dała 0. Książki trzeba było sprowadzić zza granicy, składaliśmy się na nie. W bibliotece czy księgarniach 

nie było żadnej z pozycji, które wymagał profesor.” Przekazywana wiedza na zajęciach była 

niezrozumiała „Zero tekstu na slajdach, same niezrozumiałe obrazki, które były tłumaczone po 

angielsku, zamiast po polsku, więc nikt nic nie rozumiał”. 

Farmakologia podstawowa [III rok] –studenci uznali go za najciekawszy przedmiot, kryteria zaliczenia 

przedmiotu ustalono na I zajęciach.  

 

Wnioski i rekomendacje 

Na podstawie komentarzy studentów, najczęstsze problemy wynikały z: 

o braku określenia zasad zaliczenia przedmiotu i egzekwowanie je. 

o braku odpowiednich pomocy dydaktycznych (podręczniki sprowadzane zza granicy na koszt 

studentów). 

o braku zrozumiałego przedstawienia omawianych treści na zajęciach dydaktycznych. 

 

 

 

 

 

 

Bioinformatyka rozszerzona 3 rok 0 0% 0,00

Biologia rozwoju rozszerzona 3 rok 0 0% 0,00

Cytofizjologia doświadczalna 2 rok 0 0% 0,00

Etyka badań naukowych 3 rok 0 0% 0,00

Farmakologia rozszerzona 3 rok 0 0% 0,00

Marketing 3 rok 0 0% 0,00

Mechanizmy powstawania chorób podstawowe 3 rok 0 0% 0,00

Metodyka badań klinicznych podstawowa 3 rok 0 0% 0,00

Metodyka badań przedklinicznych 3 rok 0 0% 0,00

Redakcja prac naukowych 2 rok 0 0% 0,00

Regulacje prawne w badaniach biomedycznych 3 rok 0 0% 0,00

Wychowanie fizyczne 3 rok 0 0% 0,00

Zasady rozpoznawania i leczenia chorób rozszerzone 3 rok 0 0% 0,00
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39 | S t r o n a  
 

ANKIETA OCENY PRZEDMIOTU 
 

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 ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 


