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Wstęp 

1. Problematyka badań 
1.1 Przedmiot i cel badania 

 

Przedmiotem badania była ocena jakości kształcenia w aspekcie oceny pracy dydaktycznej 

nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w roku akademickim 2017/2018. Ocena prowadzących 

zajęcia jest jednym z zasadniczych elementów Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dydaktycznego nauczycieli oraz jest źródłem inspiracji do wprowadzanych udoskonaleń i innowacji 

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

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

 

1.2 Problematyka badawcza 

 

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

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

realizowano za pomocą elektronicznego modułu ankietyzacji w systemie Platforma Studenta. 

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

(dotyczyło osobnego aspektu dydaktyki). W pytaniu o „dostępność nauczyciela dla studentów w czasie 

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

którzy nie korzystali z tej formy kontaktu z prowadzącym. 

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

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

ankiety przewidzianym na dodatkowe komentarze i sugestie. Kryteria oceny stosowane w roku 

akademickim 2017/2018 przedstawiono poniżej. 

 

 

1.    Punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystywania czasu podczas zajęć 

2.    Przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć 
 

3.    Umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela 

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

6.    Dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć oraz konsultacji 

 

2. Udział studentów w ocenie zajęć dydaktycznych 
 

Charakterystyka wskaźników frekwencji w badaniu 

 

Moduł w systemie Platforma Studenta służący ankietyzacji nie umożliwia określenia ogólnej liczby 

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

akademickim. Jest to możliwe jedynie na poziomie pojedynczych zajęć.  

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

ocenionych prowadzących oraz poziomem wiarygodności badania.  

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

ogólnym oraz dotyczącym poszczególnych kierunków. Frekwencja jest stosunkiem wszystkich ankiet 

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

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

nauczycieli akademickich został oceniony przez studentów. Za prowadzących nieocenionych 

uznawano tych, których nie ocenił ani jeden student.  

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

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

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

przypisanych do danego prowadzącego, otrzymujemy tym samym 20 wygenerowanych ankiet.  

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

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

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

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

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

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

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

będzie równa dodatniej nieskończoności. Skutkiem powyższych rozważań są proponowane progi 

wiarygodności na poziomie wartości: 

>30 – wiarygodność bardzo dobra  

15-30 – wiarygodność dobra 

10-15 – wiarygodność akceptowalna 

<10 – brak wiarygodności badania 

 

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

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

ma konieczności określania rzeczywistej liczby studentów biorących udział w akcji ankietowej, gdyż 

informacja taka z założenia nie jest adekwatna do specyfiki badania, polegającego na tym, że każdy 
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student uczestniczy w badaniu tyle razy, ilu zajęć dydaktycznych był uczestnikiem. Oszacowanie 

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

 

Frekwencja w badaniu  

 

Porównując frekwencję w badaniach zrealizowanych w roku akademickim 2017/2018 z 

poprzednią edycją badania 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. 

W przypadku wyników badania dotyczącego oceny prowadzących zajęcia na studiach I, II 

stopnia oraz jednolitych magisterskich frekwencja wyniosła około 8%. W poprzednim roku 

akademickim (2016/2017) wyniosła 15%, co wskazuje na spadek o 7 pkt procentowych. 

Tabela 1 zawiera dane o frekwencji w poszczególnych edycjach badania.  

 
Tabela 1 Frekwencja w ocenie zajęć dydaktycznych w latach 2010-2018 

Rok akademicki Liczba ankiet 

wygenerowanych 

Liczba ankiet 

wypełnionych 

Odsetek ankiet wypełnionych 

2010/2011 64 266 13 867 21,58 % 

2011/2012 106 478 28 469 26,74 % 

2012/2013 333 588 79 526 23,84 % 

2013/2014 340 036 99 420 29,24 % 

2014/2015 331 659 59 765 18,02 % 

2015/2016 358 659 45 034 12,56 % 

2016/2017 344 363 51 658 15,00 % 

2017/2018 255 089 20 207  7,92 % 

 

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

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

wypełnionych ankiet.  

Wykres1.  Zmiana skali procesu ankietyzacji od roku 2010/2011 
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Liczba ankiet wygenerowanych w edycji badania 2017/2018 zmalał o około 90 tysięcy w skutek 

problemów technologicznych związanych z wprowadzeniem nowego systemu ankietyzacyjnego. W 

roku 2018/2019 liczba wygenerowanych ankiet powinna powrócić do poziomu z roku 2016/2017. 

Odsetek ankiet wypełnionych zmalał, w porównaniu z poprzednią edycją badania, o ponad 7 punktów 

procentowych i kształtuje się na poziomie 8%. 

Szczególnie zalecaną rekomendacją, w zakresie wzrostu frekwencji w badaniu, jest 

zachęcenie nauczycieli akademickich do przekazywania studentom informacji o trwającym badaniu 

ankietowym, a także uświadamianie społeczności akademickiej o istotnej roli badania jakości 

kształcenia w procesie rozwoju Uczelni. 

Przedmiotową zmianę zobrazowano na Wykresie 2.  
Wykres 2. Zmiana odsetka wypełnionych ankiet w latach 2010-2018 

 
 

Analizując wyniki stwierdzono duże zróżnicowanie zaangazowania studentów w badaniu ze 

względu na poszczególne kierunki kształcenia. Spośród wszystkich realizowanych kierunków, 

najwyższy odsetek ankiet wypełnionych zanotowano na kierunkach takich jak Analityka medyczna 

(28,09%), Biomedycyna (21,78%). Na pozostałych kierunkach frekwencja nie przekraczała 20%. Na 

siedmiu kierunkach frekwencja przekroczyła 10%. Frekwencję poniżej 10% zanotowano na pozostałych 

szesnastu kierunkach. Najniższa frekwencja wystąpiła na kierunkach takich jak: Dietetyka II stopnia 

(0,35%), Kosmetologia I stopnia (1,15%), Pielęgniarstwo II stopnia (1,52%), Zdrowie publiczne II stopnia 

(1,69%). Szczegółową analizę frekwencji według kierunku studiów przedstawia Tabela 2. 
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Tabela 2. Frekwencja studentów w badaniu ze względu na kierunek studiów i formę kształcenia 

 

Frekwencja ogólna w badaniu w roku akademickim 2017/2018 wyniosła 7,92%. Na studiach 

stacjonarnych odsetek wypełnionych ankiet wyniósł 8,06%, a na studiach niestacjonarnych 6,69%. 

Wśród kierunków realizowanych w trybie stacjonarnym zaobserwowano duże odchylenie od wartości 

średniej. Odsetek ankiet wypełnionych wahał się od 0,35% do 28,09%. Na studiach stacjonarnych 

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

najniższy i wyniósł 0,35% oraz przypadek kierunku Analityka medyczna, w którym odsetek ankiet 

wypełnionych był najwyższy i wyniósł 28,09%. 

W porównaniu z poprzednią edycją badania odnotowano spadek odsetka wypełnionych ankiet 

na większości kierunków. Szczególnie wysoki spadek frekwencji odnotowano na kierunkach takich jak: 

Dietetyka II stopnia (względny spadek o 94%) oraz Kosmetologia I stopnia (względny spadek o 96%). 

Wynikało to z problemów sygnalizowanych na wstępie niniejszego opracowania. 

Jedynie na 2 kierunkach odnotowano wzrost odsetka wypełnionych ankiet.  Najwyższy wzrost 

frekwencji wystąpił na kierunku Analityka medyczna (względny wzrost o 26%) oraz Fizjoterapia II 

stopnia (względny wzrost o 64%). Szczegółową analizę frekwencji wg kierunków studiów i poprzednich 

edycji badania zawarto w Tabela 3. 

Wygenerowano Wypełniono % Wygenerowano Wypełniono % Wygenerowano Wypełniono %

Analityka medyczna 6177 1735 28,09% 6177 1735 28,09%

Biomedycyna 3921 854 21,78% 3921 854 21,78%

Dietetyka I stopnia 5074 235 4,63% 5074 235 4,63%

Dietetyka II stopnia 1714 6 0,35% 1714 6 0,35%

Elektroradiologia I 4895 621 12,69% 4895 621 12,69%

Elektroradiologia II 3335 261 7,83% 3335 261 7,83%

Farmacja 20236 1966 9,72% 429 4 0,93% 20665 1970 9,53%

Fizjoterapia mgr 7672 887 11,56% 7672 887 11,56%

Fizjoterapia I 8449 228 2,70% 8449 228 2,70%

Fizjoterapia II 6631 446 6,73% 6631 446 6,73%

Higiena stomatologiczna 2266 275 12,14% 2266 275 12,14%

Kosmetologia I° WF 3303 38 1,15% 3303 38 1,15%

Kosmetologia II° WF 1775 93 5,24% 1775 93 5,24%

Lekarski I Wydział 38727 2286 5,75% 11160 742 6,65% 49887 3028 6,07%

Lekarski II Wydział 37291 2227 5,97% 11318 823 7,27% 48609 3050 6,27%

Lekarsko-dentystyczny 12063 1364 11,31% 3101 171 5,51% 15164 1535 10,12%

Pielęgniarstwo I 20322 1567 7,71% 20322 1567 7,71%

Pielęgniarstwo II 15102 229 1,52% 15102 229 1,52%

Położnictwo I 10222 1563 15,29% 10222 1563 15,29%

Położnictwo II 4930 283 5,74% 4930 283 5,74%

Ratownictwo Medyczne 6226 685 11,00% 6226 685 11,00%

Techniki Dentystyczne 2746 171 6,23% 2746 171 6,23%

Zdrowie Publiczne I 3229 400 12,39% 3229 400 12,39%

Zdrowie Publiczne II 2775 47 1,69% 2775 47 1,69%

RAZEM: 229081 18467 8,06% 26008 1740 6,69% 255089 20207 7,92%

Stacjonarne
Kierunek

Niestacjonarne Frekwencja ogółem
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Tabela 3. Frekwencja w badaniu na poszczególnych kierunkach w latach 2016-2018 

 
 

Drugi wskaźnik frekwencji w badaniu informuje o odsetku zajęć dydaktycznych ocenionych 

przez studentów w roku akademickim 2017/2018. Studenci oceniali nauczycieli akademickich podczas 

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

zajęcia, które realizował. 

Z danych wynika, że ponad połowa zajęć dydaktycznych oraz nauczycieli je prowadzących 

została oceniona. Na poziomie całej Uczelni oceniono 57,5% nauczycieli akademickich. Porównując 

poszczególne kierunki, najgorzej wypada kierunek Dietetyka II stopnia oraz Farmacja prowadzona w 

trybie niestacjonarnym. Odpowiednio na Dietetyce II stopnia oceniono 3,91% prowadzących zajęcia, a 

na Farmacji nst 7,84%. Niski odsetek wystąpił także na kierunkach: Kosmetologia I stopnia (18,38%), 

Zdrowie publiczne II stopnia (33,01%), Pielęgniarstwo II stopnia (40,85%), Kosmetologia II stopnia 

(43,40%), Fizjoterapia I stopnia (47,88%) oraz Dietetyka I stopnia (45,85%).   Na pozostałych kierunkach 

sytuacja wygląda pozytywnie, gdyż wszyscy prowadzący uzyskali oceny w ponad 50%.  

Odsetek prowadzących zajęcia ocenionych w roku akademickim 2017/2018 z podziałem na 

kierunek studiów zawiera Tabela 4.  

Kierunek
Frekwencja w roku 

2016/2017
Frekwencja w roku 2017/2018

Zmiana frekwencji w stosunku 

do roku 2016/2017

Analityka Medyczna 22% 28% 26%

Biomedycyna 54% 22% -60%
Dietetyka I 14% 5% -66%
Dietetyka II 6% 0% -94%

Elektroradiologia I 19% 13% -34%
Elektroradiologia II 30% 8% -73%

Farmacja 18% 10% -47%
Fizjoterapia mgr - 12% -

Fizjoterapia I 19% 3% -86%

Fizjoterapia II 4% 7% 64%

Higiena stomatologiczna 66% 12% -82%

Kosmetologia I° WF 28% 1% -96%

Kosmetologia II° WF 23% 5% -78%
Lekarski I wydział 9% 6% -32%

Lekarski II wydział 7% 6% -11%

Lekarsko-dentystyczny 21% 10% -51%
Pielęgniarstwo I 29% 8% -74%
Pielęgniarstwo II 7% 2% -77%

Położnictwo I 29% 15% -47%

Położnictwo II 7% 6% -12%

Ratownictwo Medyczne 24% 11% -54%

Techniki Dentystyczne 27% 6% -77%

Zdrowie Publiczne I 25% 12% -51%

Zdrowie Publiczne II 7% 2% -77%
RAZEM: 15% 8% -47%
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Tabela 4. Odsetek prowadzących zajęcia ocenionych w roku akademickim 2017/2018 

 

 

Poziom wiarygodności badania 

Niemal wszystkie kierunki realizowane na UM w Lublinie charakteryzowały się bardzo dobrą 

wiarygodnością (>30). Dzięki temu w dalszej części raportu można pokusić się o rekomendacje do 

każdego z nich. Jedynie oceny prowadzących na kierunku Dietetyka II stopnia nie będą uwzględniane 

przy analizie, gdyż wiarygodność w jego przypadku nie osiągnęła wymaganego progu. 

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

studiów w UM w Lublinie. 

 

Liczba 

prowadzący

ch zajęc ia

P rowadzą

cy 

ocenieni

%

Liczba 

prowadzący

ch zajęc ia

P rowadzą

cy 

ocenieni

%

Liczba 

prowadzący

ch zajęc ia

P rowadzą

cy 

ocenieni

%

Analityka medyczna 241 194 80,50% 241 194 80,50%

Biomedycyna 230 165 71,74% 230 165 71,74%

Dietetyka I° 229 105 45,85% 229 105 45,85%

Dietetyka II° 128 5 3,91% 128 5 3,91%

Elektroradiologia I 238 132 55,46% 238 132 55,46%

Elektroradiologia II 190 140 73,68% 190 140 73,68%

Farmacja 421 323 76,72% 51 4 7,84% 472 327 69,28%

Fizjoterapia mgr 143 134 93,71% 143 134 93,71%

Fizjoterapia I 236 113 47,88% 236 113 47,88%

Fizjoterapia II 129 111 86,05% 129 111 86,05%

Higiena 

stomatologiczna
172 113 65,70% 172 113 65,70%

Kosmetologia I° WF 185 34 18,38% 185 34 18,38%

Kosmetologia II° WF 106 46 43,40% 106 46 43,40%

Lekarski I Wydział 1383 753 54,45% 830 399 48,07% 2213 1152 52,06%

Lekarski II Wydział 1323 800 60,47% 830 442 53,25% 2153 1242 57,69%

Lekarsko-dentystyczny 573 332 57,94% 354 127 35,88% 927 459 49,51%

Pielęgniarstwo I 349 235 67,34% 349 235 67,34%

Pielęgniarstwo II 284 116 40,85% 284 116 40,85%

Położnictwo I 279 220 78,85% 279 220 78,85%

Położnictwo II 140 108 77,14% 140 108 77,14%

Ratownictwo 

Medyczne 
277 198 71,48% 277 198 71,48%

Techniki Dentystyczne 144 81 56,25% 144 81 56,25%

Zdrowie Publiczne I 159 129 81,13% 159 129 81,13%

Zdrowie Publiczne II 103 34 33,01% 103 34 33,01%

RAZEM: 7662 4621 60,31% 2065 972 47,07% 9727 5593 57,50%

Kierunek

Stac jonarne Nies tac jonarne  O gółem

Kolor Opis

30 >30 – wiarygodność bardzo dobra 

25 15-30 – wiarygodność dobra

15 10-15 – wiarygodność akceptowalna

0 <10 – brak wiarygodności  badania
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Tabela 5 Poziom wiarygodności w badaniu ze względu na poszczególne kierunki studiów w UM w Lublinie 

 

 

 

Kierunek
Wiarygodność 

badania

Analityka medyczna 1248

Biomedycyna 668

Dietetyka I stopnia 224

Dietetyka II stopnia 6

Elektroradiologia I 542

Elektroradiologia II 241

Farmacja 1782

Fizjoterapia mgr 785

Fizjoterapia I 222

Fizjoterapia II 416

Higiena stomatologiczna 242

Kosmetologia I° WF 38

Kosmetologia II° WF 88

Lekarski I Wydział 2844

Lekarski II Wydział 2859

Lekarsko-dentystyczny 1380

Pielęgniarstwo I 1446

Pielęgniarstwo II 226

Położnictwo I 1324

Położnictwo II 267

Ratownictwo Medyczne 610

Techniki Dentystyczne 160

Zdrowie Publiczne I 351

Zdrowie Publiczne II 46
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3. Ogólna ocena procesu dydaktycznego na UM w Lublinie 
 

Ogólna ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli na UM w Lublinie wynosi 4,611. Została ona 

wyliczona ze wszystkich ocen wystawionych przez studentów nauczycielom akademickim realizującym 

zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018. Wszystkie pojedyncze oceny potraktowano tu 

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

W stosunku do poprzedniej edycji badania ogólna ocena kształcenia na UM zmalała. Spadek 

ten jest stosunkowo niewielki i stanowi 0,07. Od trzech lat ocena utrzymuje się na poziomie powyżej 

4,60. Dane zawarto na Wykresie 3.  

 
Wykres 3. Ogólna ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli dydaktyki na UM w latach 2010-2018 

 

Badanie realizowano za pomocą elektronicznego modułu ankietyzacji w systemie Platforma 

Studenta. Kwestionariusz ankiety zawierał sześć pytań, z których każde stanowiło osobne kryterium 

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

pięciostopniową skalą, w której 1 stanowiło ocenę najniższą a 5 najwyższą. Ponadto stworzono 

możliwość uzasadnienia swojej oceny w miejscu ankiety przewidzianym na dodatkowe komentarze i 

sugestie. Kryteria oceny stosowane w roku akademickim 2017/2018: 

1. Punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystywania czasu podczas zajęć 

2. Przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć 

3. Umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela 

4. Sprawiedliwość sposobu przyznawania zaliczenia przedmiotu przez nauczyciela 

5. Umiejętność budowanie przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 

zaangażowaniu i aktywności 

6. Dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć oraz konsultacji 

                                                           
1Średnia arytmetyczna wszystkich ocen wystawionych nauczycielom akademickim w roku akademickim 2014/2015. 
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Analiza ocen prowadzących zajęcia wykazała, że najlepiej ocenianymi stronami dydaktyki na 

UM Lublinie są: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do zajęć (ocena 4,69 na pięciostopniowej 

skali) oraz dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć oraz konsultacji (4,70). Studenci 

wysoko oceniają stopień wiedzy nauczycieli akademickich jednak najniżej ocenione aspekty kształcenia 

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

tendencja występująca w każdej edycji badania. Umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy 

przez nauczyciela oraz umiejętność budowania relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu  

i aktywności zostały ocenione odpowiednio na 4,54 oraz 4,51 w pięciostopniowej skali. 

Sprawiedliwość sposobu przyznawania zaliczenia została oceniona, podobnie jak w poprzedniej edycji 

badania, w granicach średniej ogólnej. Znaczny spadek zanotowała ocena punktualności nauczyciela i 

efektywności wykorzystywania czasu podczas zajęć. W tej edycji badania została oceniona na 4,59, 

co stanowi spadek, w odniesieniu do roku 2016/2017, o 0,13 pkt procentowego i zarazem jest to 

najniższa ocena od 3 lat. Oceny poszczególnych aspektów kształcenia w roku akademickim 2017/2018 

zawiera Wykres 4. 

Wykres 4. Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli wg poszczególnych aspektów kształcenia na UM w Lublinie w roku 
2017/2018 

 

 

4. Ocena dydaktyki na poszczególnych Wydziałach UM w Lublinie 

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

Najniżej oceniony przez studentów został Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 

(4,58) i zanotował nieznaczny spadek oceny prowadzących zajęcia (o 0,1 pkt). Nadal jednak ocena 

utrzymuje się bardzo dobrym poziomie.  
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Najwyżej oceniony został I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym (4,62). W przypadku 

I Wydziału Lekarskiego zanotowano spadek oceny, rzędu 0,09; w przypadku II Wydziału Lekarskiego 

spadek rzędu 0,01; w przypadku Wydziału Nauk o Zdrowiu spadek rzędu 0,09. Wyniki zawiera Wykres 

5.  
Wykres 5. Ogólna jakości pracy dydaktycznej nauczycieli na Wydziałach UM w Lublinie 

 
 

Wykres 6 przedstawia zestawienie wszystkich objętych badaniem kierunków studiów 

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

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

prowadzących na danym kierunku bardziej odzwierciedla poziom oczekiwań studentów pod względem 

kształcenia, niż rzeczywistą jakość procesu dydaktycznego na każdym z kierunków. Prawdopodobnie 

nauczyciele na kierunkach ocenionych najniżej nie spełniają oczekiwań studentów w pełni, gdyż 

oczekiwania te są bardzo wysokie. 

Najniżej zostali ocenieni prowadzący zajęcia na kierunkach takich jak: Zdrowie publiczne II stopnia 

(4,29), Fizjoterapia I stopnia (4,32), Kosmetologia II stopnia (4,39), Fizjoterapia studia jednolite 

magisterskie (4,44). Nauczycieli na pozostałych kierunkach oceniono powyżej wartości 4,5 (na 

pięciostopniowej skali).  

Najwyższe oceny uzyskali prowadzący na kierunkach takich jak Elektroradiologia II stopnia oraz 

Położnictwo II stopnia. Na tych kierunkach średnia ogólna ocena prowadzących zajęcia przekroczyła 

wartość 4,8.  
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Wykres 6.  Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli na poszczególnych kierunkach w roku 2017/2018. 

 
 

 

4.1 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym 

 

Ogólna ocena kształcenia na Wydziale 

 

Średnia ocena jakości pracy nauczycieli akademickich na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem 

Anglojęzycznym wyniosła 4,59 i jest to ocena dość wysoka. Zanotowano minimalny spadek oceny 

ogólnej w porównaniu do poprzedniej edycji badania. 

Badanie realizowano za pomocą elektronicznego modułu ankietyzacji w systemie Platforma 

Studenta. Kwestionariusz ankiety zawierał sześć pytań, z których każde stanowiło osobne kryterium 

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

pięciostopniową skalą, w której 1 stanowiło ocenę najniższą a 5 najwyższą. Ponadto stworzono 

możliwość uzasadnienia swojej oceny w miejscu ankiety przewidzianym na dodatkowe komentarze i 

sugestie. Kryteria oceny stosowane w roku akademickim 2017/2018: 

1. Punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystywania czasu podczas zajęć 

2. Przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć 

3. Umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela 

4. Sprawiedliwość sposobu przyznawania zaliczenia przedmiotu przez nauczyciela 

5. Umiejętność budowanie przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 

zaangażowaniu i aktywności 

6. Dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć oraz konsultacji 
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Z ocen poszczególnych aspektów jakości pracy nauczycieli akademickich na Wydziale wynika, 

że poniżej średniej oceniono takie aspekty jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez 

nauczyciela (4,54), punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystywania czasu podczas zajęć 

(4,56) oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 

zaangażowaniu i aktywności (4,52). Najlepiej ocenionym aspektem jakości pracy nauczycieli 

akademickich jest dostępność nauczyciela dla studentów w trakcie zajęć i konsultacji, którą studenci 

ocenili na 4,69 w pięciostopniowej skali. Wyżej niż średnia ogólna oceniono także aspekty związane z 

przygotowaniem merytorycznym nauczyciela do zajęć (4,68) oraz sprawiedliwością sposobu 

przyznawania zaliczenia (4,61). 

Warto podjąć działania mające na celu odpowiednie dopasowanie metod dydaktycznych do 

specyfiki poszczególnych zajęć oraz wymagań studentów w celu pełnego wykorzystania potencjału 

kadry dydaktycznej, wysoko ocenianej za posiadane przygotowanie merytoryczne. 

Wykres 7 przedstawia ocenę II Wydziału Lekarskiego ze względu na poszczególne aspekty 

jakości pracy nauczycieli akademickich. 
 

Wykres 7. Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli II Wydziału Lekarskiego wg poszczególnych aspektów 

 

 

Szczegółowych informacji na temat kształcenia dostarcza analiza ocen i komentarzy na poziomie 

poszczególnych kierunków realizowanych w ramach II Wydziału. Pozwala to na wskazanie konkretnych 

rekomendacji dla każdego z nich.  
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Kierunek Lekarski 

 

Jakość pracy nauczycieli akademickich na kierunku Lekarskim II Wydziału Lekarskiego z 

Oddziałem Anglojęzycznym została oceniona dobrze. Z oceną 4,58 kierunek ten sytuuje się na 

czternastym miejscu w rankingu wszystkich kierunków realizowanych na UM w Lublinie (porównaj 

Wykres 6). Utrzymano ocenę z poprzedniej edycji badania. 

Frekwencja na tym kierunku wyniosła jedynie 6% (patrz Tabela 2). W roku akademickim 

2016/2017 frekwencja wynosiła 7%.  

Analizując oceny poszczególnych nauczycieli (zawartych w Tabeli 12), należy zachować 

szczególną ostrożność, gdyż jedynie w 5% przypadków ocena nauczyciela osiągnęła zakładany 

poziom wiarygodności. 

Wykres 8 przedstawia zmianę oceny jakości pracy nauczycieli akademickich na kierunku 

Lekarskim II Wydziału. 
 
Wykres 8.  Zmiana oceny jakości pracy dydaktycznej nauczycieli na kierunku Lekarskim II Wydziału 

 
 

Na wykresie 22 zostały przedstawione oceny jakości pracy nauczycieli akademickich 

uwzględniające podział ze względu na poszczególne aspekty. W porównaniu z poprzednią edycją 

badania wszystkie aspekty uległy poprawie. Na tle pozostałych czynników pozytywnie wyróżnia się 

dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć (4,69). Powyżej średniej ogólnej oceniono także 

aspekty jakości pracy nauczycieli akademickich takie jak: przygotowanie merytoryczne nauczyciela do 

zajęć (4,67) oraz sprawiedliwość sposobu przyznawania zaliczenia przedmiotu przez nauczyciela 

(4,59). 

 Poniżej średniej ogólnej oceniono pozostałe czynniki, a szczególnie nisko oceniono aspekt 

związany z umiejętnością budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 

zaangażowaniu i aktywności (4,50). Poniżej średniej ogólnej oceniono także umiejętność skutecznego 

przekazywania wiedzy przez nauczyciela (4,53) oraz punktualność i efektywność wykorzystywania 

czasu (4,53). Podobnie jak w przypadku I Wydziału rekomendowane jest, zatem doskonalenie metod 

dydaktycznych w celu lepszego wykorzystywania potencjału kadry dydaktycznej, której przygotowanie 

merytoryczne oceniane jest wysoko. Dane zawarte są na Wykresie 9. 
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Wykres 9. Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli wg poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku Lekarskim 
II Wydziału. 

 
 

Analiza ocen dotyczących poszczególnych aspektów jakości pracy nauczycieli akademickich 

uwzględniająca podział na studia stacjonarne i niestacjonarne wskazuje, że wyżej proces prowadzących 

zajęcia oceniają osoby studiujące w trybie niestacjonarnym. Jest to niewielka różnica (rzędu 0,08), lecz 

szczególnie niżej (rzędu 0,13-0,15) na studiach stacjonarnych są oceniane: umiejętność budowania 

przez nauczyciela relacji ze studentami oraz punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystywania 

czasu podczas zajęć. Należałoby, zatem zwrócić uwagę (podjąć dalsze analizy) na czynniki, które mogą 

wpływać na te różnice, gdyż narzędzia badawcze stosowane w badaniu ankietowym nie dają 

możliwości ustalenia przyczyn tej zależności. Oceny poszczególnych aspektów jakości pracy nauczycieli 

akademickich z podziałem uwzględniającym formę studiów zawiera Wykres 10.  
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Wykres 10. Ocena poszczególnych aspektów jakości pracy nauczycieli na kierunku Lekarskim II Wydziału według formy 
studiów 

 

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

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

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

akademickich chcących doskonalić swój warsztat dydaktycznych, gdyż często uzasadniano także 

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

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

Głównym czynnikiem powodującym niezadowolenie studentów z procesu kształcenia była, 

podobnie jak w poprzedniej edycji badania, nieumiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze 

studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. Dość często stwierdzano nieprzyjemną 

atmosferę na zajęciach, która nie sprzyjała aktywności studentów.  Zwracano także uwagę, że niektórzy 

prowadzący po prostu nie są odpowiednimi osobami na stanowisko dydaktyka, gdyż traktują 

studentów instrumentalnie i z pogardą. Według studentów dydaktykami powinny być osoby, które 

rozumieją, że studenci to przyszli współpracownicy i warto im przekazać jak najwięcej wiedzy w jak 

najbardziej przystępnej formie. Negatywnie oceniano także wyśmiewanie poszczególnych studentów 

na forum grupy z powodu niedostatków w ich wiedzy. Jeden ze studentów pisze: „Zamiast nas czegoś 

nauczyć, wytłumaczyć, pokazać- wolała wziąć nas na salę operacyjną, krzyczeć, upokarzać przy innych 

osobach, wielokrotnie powtarzając, że nie nadajemy się na lekarzy, że kompletnie nic nie umiemy”. 

 Kolejnym czynnikiem powodującym znaczne niezadowolenie studentów jest aspekt 

przygotowania merytorycznego nauczyciela do zajęć.  W wielu przypadkach studenci wskazują, że 

prowadzący zajęcia nie posiada odpowiedniej wiedzy by prowadzić przedmiot, bądź posługuje się 

nieaktualnymi informacjami medycznymi. Jak pisze jeden ze studentów: „Doktor, mimo że oczekuje od 

nas już pełnej wiedzy z całej interny, sam często prezentował braki, odpowiadał sprzecznie z 

wytycznymi, nie adaptował się do tego, że postawiliśmy błędne rozpoznanie ale postępowaliśmy 

według tego rozpoznania”. Stosunkowo często wyrażana jest opinia, że nauczyciele nieodpowiednio 
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przygotowują przekazywane informacje w nawiązaniu do aktualnej wiedzy studenta. Zdarza się, że 

studenci nie mogą w pełni zrozumieć zachodzenia danej jednostki chorobowej, gdyż nie dysponują 

wiedzą, którą będą mogli uzyskać dopiero w dalszych etapach kształcenia. Dochodzi, więc do sytuacji, 

w których studenci zupełnie nie rozumieją zależności przyczynowo skutkowych pomiędzy 

poszczególnymi stanami choroby. Należałoby się więc przyjrzeć sylabusom przedmiotów w takim 

stopniu by wyeliminować takie sytuacje. W innych przypadkach stwierdza się także, że występuje 

powielanie treści z poprzednich lat, co w rozrachunku nie prowadzi do żadnego wzrostu wiedzy 

studentów, a także prowadzi do braku zainteresowania przedmiotem. 

Należy także eliminować przypadki, gdy nauczyciel podaje informacje sprzeczne z 

podręcznikiem do przedmiotu. Wprowadza to frustrację i dezorientację studentów, gdyż muszą się 

uczyć jednocześnie dwóch informacji, tych podawanych w podręczniku i tych podawanych przez 

nauczyciela, co jest konieczne do zaliczenia u niego przedmiotu. 

Należy także unikać prowadzenia zajęć w głównie w oparciu o ekstremalne i bardzo rzadkie 

jednostki chorobowe. Według studentów zajęcia powinny zawierać w sobie omówienie najczęściej 

występujących chorób, a skrajne przypadki można podać w formie ciekawostki. 

Studenci zwracają także uwagę na nieodpowiednie skracanie relacji nauczyciel-student. W 

paru przypadkach zdarzało się, że nauczyciel podczas prowadzenia zajęć opowiadał anegdoty z życia 

osobistego zupełnie niezwiązane z przedmiotem zajęć. 

Należy unikać prowadzenia zajęć jedynie w oparciu o tzw. metody podające, a w szczególności 

o odczytywanie prezentacji. Według opinii studentów jest to najmniej angażująca forma prowadzenia 

zajęć. Studenci sugerują by zajęcia były prowadzone poprzez studium przypadku, tzw. Case Study. 

Wspomaga to ich zdaniem zaangażowanie studentów w zajęcia i prowadzi do łatwego przyswajania 

wiedzy. 

W wielu przypadkach zwracana jest uwaga na zbyt krótki wymiar zajęć. Studenci podkreślają 

wagę poszczególnych przedmiotów, odnosząc je między innymi do zakresu pytań na LEK-u. Wiele razy 

wymiar godzinowy zajęć jest więc zbyt krótki by przekazać wszystkie ważne informacje. Według 

studentów, Uczelnia powinna dokonać przeglądu prowadzonych przedmiotów i dostosować je przede 

wszystkim do wymagań końcowego egzaminu lekarskiego. Podniosłoby by to w ich opinii poziom 

zdawalności i przyczyniłoby się do wzrostu renomy Uczelni. 

Studenci w wielu przypadkach są także niezadowoleni z kryteriów oceniania podczas zaliczeń 

przedmiotów. Zwracana jest uwaga, że występują różnice pomiędzy treściami przekazywanymi 

podczas zajęć a wymaganymi podczas zaliczeń. Szczególnie negatywnie oceniane są przypadki, gdy 

nauczyciel faworyzuje niektóre grupy, daje im więcej materiałów itp. Doprowadza to do sytuacji, gdzie 

między poszczególnymi grupami występuje różnica poziomów w zdawalności egzaminów. Studenci 

postulują także o udostępnienie możliwości poprawiania wyników egzaminów na wyższą ocenę, gdyż 

w niektórych przypadkach taka możliwość została im odebrana. Podkreślają jednak, że zależy to jedynie 

od dobrej woli nauczyciela, jednak taka możliwość wpływa bardzo pozytywnie na ocenę prowadzącego 

w ankiecie.  Zwracana jest także uwaga, by kryteria i termin zaliczenia przedmiotu były podawane z 

odpowiednim wyprzedzeniem i nie podlegały zmianie. Studenci twierdzą, że szczególnie w przypadku 

zmiany terminu zaliczenia wprowadza to niepotrzebny chaos oraz gorsze przygotowanie studenta. 

Czynnikiem, który wzbudzał największe uznanie studentów była dostępność nauczycieli w 

trakcie zajęć oraz relacja mistrz-uczeń, jaką udało się stworzyć wielu prowadzącym. Szczególnie 

doceniani są nauczyciele, którzy z zaangażowaniem prowadzą zajęcia praktyczne na oddziałach. 

Studenci pozytywnie odbierają sytuację, w których są szczegółowo zapoznawani z danym przypadkiem 

chorobowym od czasu przyjęcia pacjenta na oddział aż do jego wypisu. Mimo intensywnej pracy na 
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oddziałach prowadzący potrafiący wygospodarować odpowiedni czas dla studenta są bardzo wysoko 

oceniani w ankietach. 

Doceniane jest także efektywne przekazywanie wiedzy wraz z jej systematycznym 

sprawdzaniem, co pozwala studentom i prowadzącym zidentyfikować ewentualne braki wiedzy. Jak 

pisze jeden ze studentów: „Na zajęciach poruszono wiele zagadnień, ale najwięcej uwagi poświęcono 

tym najbardziej istotnym, dzięki czemu wiadomo było na czym skupić się przy powtórkach. Dużą zaletą 

było wykorzystanie testów sprawdzających wiedzę z danego tematu - dzięki temu od razu każdy 

wiedział, nad czym musi jeszcze popracować”.  

Aspekt przygotowania merytorycznego nauczycieli do zajęć jest niezwykle ważnym kryterium 

przy ocenianiu prowadzącego przez studentów. Doceniani są nauczyciele prezentujący fachową 

wiedzę popartą latami doświadczeń praktycznych. Przy przekazywaniu wiedzy, doświadczenie 

prowadzącego jest szczególnie istotne, gdyż, w opinii studentów, pozwala to na akcentowanie ważnych 

z punktu widzenia praktyki lekarskiej kwestii oraz łączenie teoretycznych zagadnień z rzeczywistymi 

stanami chorobowymi. Jeden ze studentów pisze: „Pani Doktor dysponuje dodatkowymi materiałami 

dotyczących tematu zajęć i często poszerza ćwiczenia o kwestie praktyczne, ważne z perspektywy pracy 

lekarza, jaką w przyszłości będziemy wykonywać”. 

Ważnym aspektem pracy nauczyciela akademickiego jest także dostępność dla studentów w 

czasie konsultacji. Studenci doceniają prowadzących, którzy chętnie odpowiadają na pytania 

studentów poza zajęciami, wyjaśniają niezrozumiałe kwestie oraz pomagają przy dodatkowych 

pracach badawczych czy też wspomagają swoją wiedzą koła naukowe. W wielu przypadkach to 

nauczyciel akademicki jest pierwszym ogniwem, które ukierunkowuje studenta by zainteresować się 

daną dziedzina medycyny i rozwijać się w wymarzonej specjalizacji. Bardzo ważny jest, w opinii 

studentów, mentoring kariery przyszłych lekarzy. Doceniają, więc prowadzących, którzy potrafią 

zauważyć uzdolnienie studenta w danej dziedzinie i zasugerowanie obrania właśnie takiej ścieżki 

kariery lekarskiej. 

Prowadzący najlepiej oceniani przez studentów wykorzystywali podczas zajęć nowoczesne 

metody dydaktyczne. Doceniane zostały osoby, które korzystały z prezentacji multimedialnych, w tym 

np. z filmów zawierających obraz jednostki chorobowej. Trzeba jednak podkreślić, że stanowiły one 

jedynie uzupełnienie wysokiego przygotowania merytorycznego nauczyciela. Skuteczną formą 

kształcenia jest także nauczanie problemowe. Jak pisze jeden ze studentów: „zadaje pytania 

zmuszające do zastanowienia się nad danym problemem, zachęca do dyskusji, poleca książki, prace 

naukowe adekwatne do tematu zajęć”.  Ponadto studenci proponują by szczególnie ciekawe wykłady 

były udostępniane w formie elektronicznej.  

 

Wnioski i Rekomendacje 

 Prowadzący zajęcia na kierunku Lekarskim II Wydziału zostali ocenieni pozytywnie. Ogólna ocena 

jakości pracy nauczycieli wyniosła 4,58 na pięciostopniowej skali. 

 Najniżej ocenianymi aspektami jakości pracy prowadzących zajęcia na kierunku były: umiejętność 

budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności 

oraz umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela.  

 Według studentów skuteczną metodą kształcenia jest nauczanie problemowe (ang. Problem 

Based Learning) oraz kształcenie w oparciu o analizę konkretnych przypadków medycznych (ang. 

Case Study).  
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 Negatywnie oceniano nauczycieli, którzy wprowadzali stresującą atmosferę niesprzyjającą 

zaangażowaniu i aktywności.  

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

w opinii studentów jest to skrajnie nieefektywna forma przekazywania wiedzy. 

 Należy także eliminować przypadki, gdy nauczyciel podaje informacje sprzeczne z podręcznikiem 

do przedmiotu. 

 Dążąc do doskonalenia jakości kształcenia należy zapobiegać zdarzającym się sytuacjom 

nieefektywnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na zajęcia spowodowanego 

nieobecnością nauczyciela oraz niepunktualnością w rozpoczynaniu i kończeniu zajęć. 

 Należy unikać prowadzenia zajęć w głównie w oparciu o ekstremalne i bardzo rzadkie jednostki 

chorobowe. 

 Należy zadbać o odpowiedni poziom merytoryczny kadry dydaktycznej, gdyż zdarzały się 

przypadki nieprzygotowania nauczyciela do zajęć lub przekazywania treści odbiegających od 

sylabusa przedmiotu. 

 

Biomedycyna I stopnia 

 Studia na kierunku Biomedycyna I stopnia realizowane są od roku akademickiego 2015/2016  

 wyłącznie w trybie stacjonarnym.  

 Pod względem jakości pracy nauczycieli kierunek ten otrzymał ocenę ogólną 4,70 na 

pięciostopniowej skali i w porównaniu z innymi kierunkami zajmuje 5 miejsce na 23 realizowane 

kierunki (Wykres 6). Frekwencja studentów Biomedycyny w badaniu wyniosła 22% (patrz Tabela 2). 

Analizując oceny poszczególnych nauczycieli (zawartych w Tabeli 13), należy zachować 

szczególną ostrożność, gdyż jedynie w 35% przypadków ocena nauczyciela osiągnęła zakładany 

poziom wiarygodności. 

Najniżej ocenionymi aspektami jakości pracy nauczycieli na tym kierunku były: umiejętność 

skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela (4,65), umiejętność budowania przez 

nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności (4,66). 

Powyżej średniej ogólnej oceniono: przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć (4,76), 

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

sprawiedliwość sposobu przyznawania zaliczenia (4,72). 

Oceny niemal wszystkich aspektów nie uległy znaczącej zmianie w porównaniu do poprzedniej 

edycji badania. Jedynie dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć oraz konsultacji 

zanotowała zauważalny spadek oceny z poziomu 4,86 na 4,70. 

Oceny poszczególnych aspektów jakości pracy nauczycieli akademickich zawiera Wykres 11. 

 



Ocena prowadzących zajęcia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2017/2018 
 

 
23 

 

Wykres 11. Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli wg poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku 
Biomedycyna. 

 

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

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

procesu dydaktycznego.  

Z negatywnym odbiorem studentów spotykały się przede wszystkim zajęcia, na których 

nauczyciel, pomimo olbrzymiej wiedzy, nie potrafił jej skutecznie przekazać oraz zajęcia oparte o 

odczytywanie prezentacji. Jeden ze studentów pisze: „Wiedza pana doktora jest doprawdy 

wzbudzająca szacunek i niezaprzeczalnie duża, jednak forma, jaką chcąc nie chcąc obrał przy 

prowadzeniu zajęć - pogadanka i kilka umownych slajdów w prezentacji - uczyniła właściwie 

niemożliwym wyniesienie większej ilości trudnych informacji z zajęć czy usystematyzowanie ich”. 

  Kolejnym aspektem, który wzbudza niezadowolenie studentów jest brak wglądu w ocenione 

prace egzaminacyjne oraz stosowanie niejasnych form zaliczenia przedmiotu. W paru przypadkach 

studenci odnotowują zbyt długi czas oceniania prac i późne informowanie studentów o wynikach 

zaliczenia.  

 W pojedynczych przypadkach niezadowolenie powodowały spóźnienia i nieobecności 

nauczyciela bądź odwoływanie zajęć. 

 Studenci doceniają nauczycieli, którzy posiadają wysoką wiedzę merytoryczną i potrafią ją 

przekazać w formie przystępnej dla studenta. Zwracają także uwagę, że najwyżej ocenieni nauczyciele 

traktują studenta w sposób partnerski. Od nauczycieli wymagane także jest jasne stawianie kryteriów 

zaliczenia na pierwszych zajęciach i konsekwentne ich egzekwowanie.  
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Wnioski i rekomendacje  

 Prowadzący zajęcia na kierunku Biomedycyna I stopnia w roku 2017/2018 zostali ocenieni 

wysoko.  Kierunek ten osiągnął ocenę ogólną 4,70 na pięciostopniowej skali i znalazł się na 

piątym miejscu w rankingu wszystkich kierunków realizowanych na UM w Lublinie.  

 Dążąc do doskonalenia jakości pracy nauczycieli na kierunku należy w pierwszej kolejności 

zadbać o takie aspekty dydaktyki jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez 

nauczycieli oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami 

sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. 

 Bardzo ważne w opinii studentów jest stworzenie odpowiedniej atmosfery podczas zajęć oraz 

poprawić elementy dydaktyki u nauczycieli, by potrafili skuteczniej przekazywać wiedzę 

studentom. 

 Należy unikać realizacji zajęć w formie ograniczającej się do przygotowywania i wygłaszania 

prezentacji.  

 Należy zadbać o szybsze informowanie studentów o wynikach zaliczeń. 
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Kwestionariusz ankiety 

 

Ankieta oceny prowadzących zajęcia  

 
Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.  

Imię i nazwisko prowadzącego:…………………………………………… 

Przedmiot:………………………………………………………………………..  

Jeśli przedmiot był prowadzony przez inną osobę, proszę wpisać w komentarzach imię i nazwisko osoby 

prowadzącej przedmiot.  

Przy ocenie poszczególnych aspektów pracy nauczyciela proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 

oznacza ocenę najniższą, 5 – najwyższą.  

1. Punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystywania czasu podczas zajęć 

1 2 3 4 5 

Komentarz………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć  

1 2 3 4 5 

Komentarz......................................................................................................................................... 

3. Umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela 

1 2 3 4 5 

Komentarz………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Sprawiedliwość sposobu przyznawania zaliczenia przedmiotu przez nauczyciela 

1 2 3 4 5 

Komentarz………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

5. Umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i 

aktywności  

1 2 3 4 5 

Komentarz………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć oraz konsultacji  

Trudno powiedzieć 1 2 3 4 5 

Komentarz………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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