
 

 

 

 

  

OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM  

Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ 

 w roku akademickim 2017/2018 

Dział Jakości Kształcenia - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 
Kwiecień 2019 



1 
 

Spis treści 
I. Wstęp ............................................................................................................................................... 2 

1. Problematyka badań..................................................................................................................... 2 

Przedmiot i cel badania .................................................................................................................... 2 

2. Udział studentów w ocenie zajęć dydaktycznych .......................................................................... 3 

Charakterystyka wskaźników w badaniu ........................................................................................... 3 

Udział studentów w ocenie zajęć dydaktycznych .............................................................................. 4 

3. Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie................................................................... 9 

4. Ocena zajęć na poszczególnych Wydziałach na UM w Lublinie. ........................................................ 9 

II. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej. ........................................................... 12 

Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej

 ....................................................................................................................................................... 13 

Farmacja ......................................................................................................................................... 15 

Analityka Medyczna ........................................................................................................................ 25 

Kosmetologia .................................................................................................................................. 29 

Kosmetologia I stopień ................................................................................................................... 29 

Kosmetologia II stopień .................................................................................................................. 31 

Aneks ................................................................................................................................................. 33 

ANKIETA OCENY PRZEDMIOTU ........................................................................................................ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

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? 

8.  

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

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

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. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej. 

W tej edycji badania Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Jako jedyny spośród 

Wydziałów na UM w Lublinie uzyskał najwyższy poziom frekwencji (patrz tabela 1 str. 3).  

Analizując cztery kierunki (w podziale na poziom kształcenia) realizowane na Wydziale 

Farmaceutycznym, na trzech nastąpił spadek frekwencji w porównaniu do poprzedniej edycji badania 

(tabela 18). Wynikało to przede wszystkim z na wstępie wymienionych problemów technologicznych. 

Na kierunku Analityka Medyczna frekwencja wzrosła o 70%. Na kierunku Kosmetologia I 

stopnia nastąpił największy spadek frekwencji – o 91%.  

Tabela 6 zawiera frekwencję oraz poziom wiarygodności badania na WFzOAM. Do tabeli 

dołączono legendę: 

 
Tabela 6 Frekwencja oraz poziom wiarygodności badania na WFzOAM. 

 
 

Na Wydziale Farmaceutycznym w roku akademickim 2017/2018 realizowano 276 

przedmiotów. Oceniono 161 (58%), z czego 58 (36%) osiągnęło wymagany próg wiarygodności 

badania (powyżej 10) (tabela 7).  

Analizując ocenione przedmioty realizowane na poszczególnych kierunkach Wydziału 

Farmaceutycznego, zajęcia dydaktyczne realizowane na kierunkach: Farmacja oraz Analityka 

Medyczna osiągnęły wymagany poziom wiarygodności (powyżej 10). Na kierunku Analityka Medyczna 

na 68 realizowanych przedmiotów, oceniono 65 (96%),  z czego 25 (38%) uzyskało wymagany próg 

wiarygodności badania. Na kierunku Farmacja na 110 realizowanych przedmiotów oceniono 65 (59%),  

z czego 35 (54)% uzyskało wymagany próg wiarygodności badania (tabela 7). 

Farmacja i Analityka Medyczna to dwa spośród 24 kierunków (z uwzględnieniem poziomów 

kształcenia) realizowanych na UM w Lublinie, które uzyskały najwyższy odsetek ocenionych 

przedmiotów o wymaganym próg wiarygodności badania (powyżej 10) (patrz tabela 4 str.6).  

 

Na kierunku Kosmetologia I stopnia w roku akademickim 2017/2018 realizowano 69 

przedmiotów, a oceniono 19(28%). Na kierunku Kosmetologia II stopnia realizowano 29 przedmiotów, 

wśród nich oceniono 12 (41%).  Wśród ocenionych przedmiotów na kierunku Kosmetologia I i II 

stopnia żaden nie uzyskał wymaganego progu wiarygodności badania (powyżej 10) i w związku z 

powyższym nie przeprowadzono analizy dla kierunku Kosmetologia.  Przedstawione zostały tabele  

ze średnimi ocenami zajęć dydaktycznych, frekwencją i wiarygodnością.  

Tabela 7 przedstawia odsetek ocenionych przedmiotów, które uzyskały wymagany próg 

wiarygodności badania (powyżej 10) na Wydziale Farmaceutycznym.   

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Analityki Medycznej
frekwencja 2016/2017 frekwencja 2017/2018 Zmiana frekwencji

Analityka Medyczna 20% 34% 70%

Farmacja 14% 8% -43%

Kosmetologia II° 14% 4% -71%

Kosmetologia I° 22% 2% -91%

Wyniki ogólne dla WFzOAM 16% 13% -19%
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Tabela 7 Odsetek z ocenionych przedmiotów, które osiągnęły wymagany próg wiarygodności badania (powyżej 10)  na 

WFzOAM.  

 
 

Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki 

Medycznej 
Wydział Farmaceutyczny oceniono bardzo dobrze (wykres 6). Średnia ocena zajęć 

dydaktycznych wyniosła 4,39 i jest nieznacznie wyższa od ubiegłorocznej oceny o 0,09 pkt. Wartość 

mediany nieznacznie spadła w porównaniu do poprzedniej edycji badania (z 4,52 na 4,43). Różnica 

pomiędzy wartością średniej a wartością mediany może wskazywać na występowanie przedmiotów, 

które nie spełniły lub spełniły w minimalnym stopniu oczekiwania studentów (poniżej 3 odchyleń 

standardowych). Różnica w wartości miar położenia może wskazywać, że większość przedmiotów 

oceniono powyżej średniej ogólnej (patrz wykres 8). Na Wydziale Farmaceutycznym są to przedmioty, 

których średnia ocena jest nie wyższa niż 3,04: 

o Ocena jakości leków - III rok studiów na kierunku Farmacja (śr=2,93); 

o Ochrona własności intelektualnej -  V rok studiów na kierunku Farmacja (śr=2,20) – jedna 

wypełniona ankieta. 

Oba ocenione przedmioty nie uzyskały wymaganego progu wiarygodności badania (powyżej 10).  

Przedmiot Ochrona własności intelektualnej realizowany na kierunku Farmacja na V roku 

studiów średnią ocenę uzyskał z jednej wypełnionej ankiety.  

Wykres 6  prezentuje ogólna ocenę zajęć na Wydziale Farmaceutycznym.  
 

Wykres 6 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na WFzOAM. 

 
 

W obecnej edycji badania, zajęcia dydaktyczne na Wydziale Farmaceutycznym oceniono 

wysoko (śr=4,39) (wykres 7). Ocenione aspekty 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 w obecnej edycji 

badania oceniono niżej.  

Najwyżej oceniono aspekt dotyczący jasno określone zasady zaliczenia przedmiotu (śr=4,62). 

Ocena jest niższa o 0,03 pkt w porównaniu do ubiegłorocznego badania. O 0,11 pkt spadła średnia 
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Farmacja 110 65 59% 35 54%

Analityka Medyczna 68 65 96% 25 38%

Kosmetologia I° 69 19 28% 0 0%

Kosmetologia II° 29 12 41% 0 0%

Wyniki ogólne dla WFzoAM 276 161 58% 58 36%
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ocena aspektu związanego z ilością osób w grupie, która wpływa na efektywne uczestnictwo w 

zajęciach (śr=4,54). Nadal jednak jest to ocena wysoka. Powyżej średniej ogólnej oceniono również 

aspekt dotyczący dostosowania metod dydaktycznych oraz przekazywanych treści do specyfiki 

przedmiotu (śr=4,39).  

Najwyższy wzrost w ocenie odnotowano dla aspektu dotyczącego dostępności pomocy 

dydaktycznych. Średnia ocena wyniosła 4,35 i jest wyższa od poprzedniej o 0,33 pkt. Wzrosła także 

ocena aspektu dotyczącego rozwoju umiejętności praktycznych (śr=4,12). Aspekt ten, pomimo wzrostu 

średniej oceny o 0,08 pkt. nadal oceniany jest najniżej. Wykres 7 prezentuje szczegółowe dane.  

 
Wykres 7 Szczegółowa ocena zajęć dydaktycznych na WFzOAM. 

 
 

Z rozkładu statystycznego średnich ocen zajęć dydaktycznych (wykres 29) wynika, że najwięcej 

przedmiotów (46%) znajduje się w przedziale średnich ocen  4,00 – 5,00. W przedziale średnich ocen 

3,94 – 4,84 mieści się 67% ocenionych przedmiotów.  Powyżej średniej ogólnej (4,39) oceniono 

większość przedmiotów. Wykres 8 prezentuje dane.  

 
Wykres 8 Rozkład statystyczny średnich ocen zajęć dydaktycznych na WFzOAM. 
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Farmacja 
Na kierunku odnotowano bardzo wysoki odsetek ocenionych przedmiotów, które uzyskały 

wymagany próg wiarygodności badania (patrz tabela 7 str. 13). W roku akademickim 2017/2018 na 

Farmacji realizowano 110 przedmiotów, z czego oceniono 65 (59%). Odsetek ocenionych 

przedmiotów, które osiągnęły wymagany próg wiarygodności badania wyniósł  35 (51%) (patrz tabela 

7 str. 13). Jest to najlepszy wynik zarówno na Wydziale jak w ogólnym zestawieniu wyników na UM 

(patrz tabela 4 str. 6).  

Wyniki badań zawarte na wykresie 30 wskazują na wysoką jakość kształcenia na kierunku. 

Ogólna średnia ocena zajęć dydaktycznych wyniosła 4,40 i jest nieznacznie wyższa od ubiegłorocznej 

oceny o 0,08 pkt. Wartość mediany (4,48) nieznacznie spadła w porównaniu do poprzedniej edycji 

badania. Wyższa wartość mediany od wartości średniej może wskazywać, ze większość przedmiotów 

oceniono powyżej średniej ogólnej (patrz wykres 30) oraz na występowanie przedmiotów, które w 

minimalnym stopniu spełniły oczekiwania studentów. 

Przedmiot, który spełnił w minimalnym stopniu oczekiwania studentów (średnia ocena nie 

wyższa niż 2,90; poniżej 3 odchyleń standardowych) to: 

o Ochrona własności intelektualnej -  V rok studiów (śr=2,20) – jedna wypełniona 

ankieta. 

W/w przedmiot nie osiągnął wymaganego progu wiarygodności badania (powyżej 10) a uzyskana 

średnia ocena jest wynikiem  jednej wypełnionej ankiety.  

Wykres 9 przedstawia ogólną ocenę zajęć dydaktycznych na kierunku Farmacja. 

 
Wykres 9 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Farmacja. 
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Najniżej oceniony aspekt dotyczący rozwoju umiejętności praktycznych (śr=4,05), odnotował 

wzrost średniej oceny o 0,07 pkt.  Wykres 10 prezentuje szczegółową ocenę zajęć dydaktycznych na 

kierunku Farmacja.  

 
Wykres 10 Szczegółowa ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Farmacja. 

 
 

Analiza rozkładu statystycznego średnich ocen zajęć dydaktycznych zawarta na wykresie 11 

wskazuje, że najwięcej przedmiotów oceniono w przedziale 4,00 – 5,00 (49%). W przedziale średnich 

ocen 3,90 – 4,90 mieści się 67% ocenionych przedmiotów. Powyżej średniej ogólnej (4,40) oceniono 

większość przedmiotów. Wykres 11 prezentuje dane.  

 
Wykres 11 Rozkład statystyczny średnich ocen na kierunku Farmacja. 
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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 Farmacja. 
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Analiza komentarzy 

Analiza komentarzy pozwala na wskazanie konkretnych rekomendacji dotyczących działań 

mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunku Farmacja Wydziału Farmaceutycznego. 

Poniżej przedstawiono sugestie oraz zastrzeżenia dotyczące konkretnych przedmiotów realizowanych 

w roku akademickim 2017/2018. 

 

Analityczne aspekty kontroli jakości leków [ III rok] – brak przełożenia przekazywanej wiedzy 

teoretycznej na praktykę. 

Aptekarstwo polskie [II rok] – brak jasno określonych zasad zaliczenia przedmiotu „Prowadzący nie 

udzielił jasnej informacji, że jedna dozwolona w ramach przedmiotu, nieobecność skutkuje obniżeniem 

oceny”. 

Biochemia [III rok] – prowadzący przedmiot spełnił oczekiwania studentów, przekazywana wiedza 

odpowiadała specyfice przedmiotu „Doktor jest naprawdę super, sposób przekazywania informacji taki 

jakiego oczekiwałby najbardziej wymagający student”. 

Biologia molekularna [III rok] – w opinii studentów niejasno określone zasady zaliczenia przedmiotu.  

„Wszystko było bardzo nie jasne w tym przypadku. Punktacja zaliczenia została podwyższona o czym 

zostaliśmy poinformowani dopiero w dniu zaliczenia”, „Były bardzo niejasne co doprowadziło do 

napiętej sytuacji kiedy po zaliczeniu okazało się że zdawało się od 65% a nie 60% jak wcześniej wszyscy 

zrozumieli. Wiele osób poczuło się oszukanych”, „Od początku było mówione, że zaliczenie będzie w 

formie testowej, a progiem zaliczenia będzie 60%. Jednak W DNIU zaliczenia okazało się, że progiem 

zaliczenia jest nagle 65%, o czym nie zostaliśmy wcześniej poinformowani. Ponad to nie zostały nam 

na początku zajęć z przedmiotu przedstawione żadne kryteria oceniania, co zawsze miało miejsce w 

przypadku innych przedmiotów”.  

Biotechnologia w ochronie zdrowia [III rok] – zbyt duże grupy „mogłyby być mniejsze”. 

Bromatologia [IV rok] – w opinii studentów bardzo ciekawie prowadzone zajęcia, pozwalające 

wzbogacić wiedze o nowe treści i rozwinąć umiejętności praktyczne.  

Chemia analityczna [II rok] – prezentowane treści odpowiadały specyfice przedmiotu, dostępne 

pomoce dydaktyczne, możliwość pracy przy aparaturze, dobrze wyposażona sala „Gdyby istniała taka 

możliwość zaznaczyłabym 6! Zajęcia prowadzone w sposób bardzo logiczny i przemyślany: początkowa 

część teoretyczna przygotowała studenta na lepsze zrozumienie aspektów wykorzystywanych w 

dalszej, praktycznej części. Dużą zaletą była możliwość nie tylko zobaczenia, ale również skorzystania i 

pracy na aparatach, o których się uczyliśmy. Ponadto wielkie zaangażowanie prowadzących w 

wyjaśnienie nam zasady i metody działania sprzętów sprawiło, że rzeczy dotąd obce i kłopotliwe 

stawały się jasne i klarowne. Pozostałe Katedry powinny brać przykład z takiego trybu nauczania!”, 

grupy 5 osobowe pozwalały na efektywne uczestnictwo w zajęciach „5-cioosobowe grupy 

laboratoryjne pozwoliły zoptymalizować pracę: podział obowiązków był równy, każdy mógł wziąć 

czynny udział w przeprowadzanym ćwiczeniu i osobiście zobaczyć wszystkie szczegóły”, „Samodzielne 

wykonywanie ćwiczeń zarówno w części analitycznej, jak i instrumentalnej pozwoliło nauczyć nas 

odpowiedzialności za własne działania oraz lepszej organizacji pracy”, zasady zaliczenia przedmiotu 

przedstawiono studentom w jasny i klarowny sposób, pracownicy katedry służyli pomocą studentom 

w wyjaśnianiu niejasności „Wszystkie informacje zostały przekazane studentom w jasny i klarowny 

sposób. Ewentualne wątpliwości dotyczące zwolnienia z części egzaminu były do wyjaśnienia na 

Katedrze, gdzie kadra zawsze z pomocą wyjaśniała problemy i udzielała informacji”. 

Powtarzały się treści np. o elektrodach, które omawiano na chemii nieorganicznej, chemii fizycznej i 

chemii analitycznej. 

Chemia fizyczna [II rok] – odpowiednia liczba osób w grupie, by móc rozwijać umiejętności praktyczne 

„Praca w dwuosobowych zespołach na ćwiczeniach pozwala na efektywne wykonywanie ćwiczeń i 

doskonalenie umiejętności interpersonalnych”, zajęcia prowadzone w bardzo interesujący sposób 
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„Nigdy nie sądziłam że tak bardzo polubię chemię fizyczną, bo nie przepadam z a fizyką ale dzięki 

panom doktorom na zajęcia czekałam cały tydzień”. 

Chemia leków [III rok] – zbyt duża liczba osób w grupie „20 osób na sali to dosyć sporo, idealnie byłoby 

to zredukować do 15 osób ale nie było to bardzo przeszkadzające”, przekazywane treści w opinii 

studentów nie spełniły ich oczekiwań,  były nie przydatne z zawodowego punktu widzenia: „Bez 

wątpienia treści były nowe, jednak ich użyteczność wydaje mi się wątpliwa w przyszłej pracy 

zawodowej”, „Na pytanie czy przedmiot spełnił oczekiwanie pod względem przekazywanych treści 

mogę odpowiedzieć tylko w jeden sposób: zdecydowanie nie. Przez cały rok uczyliśmy się wzorów, 

nazw chemicznych (często kłócących się same w sobie z IUPAC) i reakcji chemicznych na wykrywanie 

leków na pamięć. Rozumiem, że jest to ważny element aby rozumieć i umieć przeanalizować budowę 

leku względem jego działania ale to przecież nie na to zwracano uwagę. Mechanizmy, ATC, działanie, 

zastosowanie wydają mi się o niebo ważniejsze a zostały sprowadzone do marginalnej roli kiedy zostały 

wyparte przez "kucie" nazw na pamięć. Choć nie mogę odmówić, że Pani Profesor bardzo starała się 

uatrakcyjnić i zaciekawić do przedmiotu to jest on najbardziej niewykorzystanym potencjałem z jakim 

spotkałem się przez 3 lata studiów. Na farmakologii nie będziemy zwracać uwagi na nazwę chemiczną 

zaś na działanie i mechanizmy, a podczas pracy zawodowej w aptece (większość ludzi tam pójdzie) nie 

zacznę rysować pacjentowi wzoru na kartce w odpowiedzi na pytanie "Jak działa ten lek i na co jest?". 

Choć asystenci i Pani Profesor byli bardzo uprzejmi i wyrozumiali to sam przedmiot należał do grupy 

tych frustrujących i zrażających”, więcej czasu powinno zostać poświęcone na opisanie działania i 

zastosowania leków „Według mnie na kolokwiach zamiast wymagać od nas uczenia się reakcji na 

pamięć, które nam się do niczego nie przydadzą, powinno się od nas wymagać skróconych 

mechanizmów działania danych substancji czynnych, do czego dane substancje się stosuję, dobrze by 

było jakby ten przedmiot był wstępem do farmakologii, która jest na 4 roku”, wiedza nabyta w ciągu 

roku podczas zajęć okazała się nieprzydatna na egzamin, studenci w krótkim czasie musieli przyswoić 

nową wiedzę by zaliczyć przedmiot: „zakres treści do kolokwiów nie pokrywał się z zakresem materiału 

na egzamin(poza wzorami niektórych leków). To sprawiło, że na egzamin trzeba było uczyć się czego 

innego niż przez cały rok, co oczywiście było dużym wyzwaniem ze względu na ilość materiału. Ponadto 

uważam, że zasada zaliczenia każdego zadania na egzaminie na min.50% nie jest do końca 

sprawiedliwa, powinny być 4 zadania” 

Chemia organiczna [II rok] – zbyt liczne grupy, brak odpowiednich pomocy dydaktycznych: „pomoc 

dydaktyczna? generalnie żadna... mam swój skrypt wydany przez katedrę w którym są błędy.. kolega 

musiał powtarzać ćwiczenie mimo że robił zgodnie ze skryptem, ale doktor stwierdził że to jest źle i 

należy powtórzyć . Jeżeli można to zaliczyć do pomocy to nawet płyn do mycia naczyń musieliśmy 

przynieść własny... śmieszne”, przekazywane treści różniły się w zależności od prowadzącego „Każdy 

ma swoją własną chemię do tego stopnia że u jednego prowadzącego miałabym zdane kolokwium a u 

innego nie... Oczywiście nie mam prawa się kłócić i powinnam przyjąć to że się nie uczę...”, brak jasno 

określonych zasad zaliczenia przedmiotu, wiedza na egzamin obejmowała szerszy zakres niż wykłady 

„Wymagania obejmowały większy zakres niż wykłady, trudno było współpracować z adiunktami którzy 

sami nie znają chemii i kolokwia sprawdzali ze skryptem..”, wymagana wiedza na kolokwiach nie była 

poruszana na ćwiczeniach „Materiał na ćwiczeniach nie miał nic wspólnego z materiałem który był 

wymagany na kolokwiach”. Wprowadzony system punktowy w opinii studentów jest skomplikowany 

„Obawiałem się, że w sytuacji braku zaliczeń kolokwiów w 1 terminie zabraknie mi 

punktów(sumowanych z kolokwiów, ćwiczeń oraz sprawozdań) aby zaliczyć semestr w przypadku 

uzyskania pozytywnych ocen z popraw. System z punktami jest nieco zagmatwany. Klarowniej byłoby 

gdyby dopuszczenie do egzaminu dawały: wykonanie ćwiczeń, oddanie odpowiednio wykonanych 

sprawozdań oraz zaliczenie wszystkich kolokwiów na co najmniej ocenę pozytywną(3). Natomiast 

system punktowy jest dobry do kwalifikowania studentów do zerowego terminu egzaminu”. Częsta 

nieobecność prowadzącego zajęcia na sali (II semestr). 
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Chemia organiczna [III rok] – brak dostępu do pomocy dydaktycznych „Skrypt + wiedza 

prowadzącego”, przekazywane treści były nowe, jednak wiedza wymagana na egzaminie nie pokrywała 

się z tą, przekazywaną na zajęciach „Treści były nowe, w większości, ale gdyby nie własne książki to 

bym się nic nie nauczyła. Na egzaminie była sprawdzana zupełnie inna wiedza niż ta z ćwiczeń”, „Zajęcia 

kompletnie nieadekwatne do wiedzy jaka była sprawdzana na egzaminie. Mam wrażenie, że zajęcia to 

co innego a na kolokwia czy egzamin trzeba było się uczyć we własnym zakresie, korzystając tylko z 

notatek z wykładów”.  

Farmakognozja [III rok] –brak odpowiednich pomocy dydaktycznych „Brak odpowiedniej liczby 

skryptów na liczbę studentów, co utrudniało pracę w semestrze II”, „Zbyt mała ilość skryptów 

potrzebnych na zajęciach. Jeden skrypt czasem na 3 osoby utrudniał pracę i spowalniał jej tempo”, zbyt 

duża ilość materiału na egzamin „Moim zdaniem liczba zagadnień na egzamin powinna być w jakiś 

sposób zmniejszona, bo efektywne powtórzenie i przyswojenie całego tego materiału nie było 

wykonalne”, przekazywane treści pokrywały się częściowo z wiedzą uzyskaną na Botanice. W II 

semestrze tempo prowadzonych zajęć nie pozwalało efektywnie w nich uczestniczyć: „Ćwiczenia w II 

semestrze prowadzone w bardzo szybkim tempie nie pozwoliły na dobre zapoznanie się z surowcami 

pod mikroskopem, nie dało się pogodzić notowania, rysowania i oglądania bo zaraz trzeba było robić 

nowy preparat i dlatego nie zawsze było wiadomo co robimy”, brak jasno określonych zasad zaliczenia 

przedmiotu „Były wątpliwości odnośnie tego, co wlicza się do punktów, które należy uzbierać w trakcie 

semestru, a także sposobu poprawiania kolokwiów. Różni prowadzący podawali różne wersje, co 

wprowadzało studentów w błąd, ze względu na kilka usłyszanych opcji.”. 

Farmakologia z farmakodynamiką [IV rok] –w różnych grupach przekazywano różniące się od siebie 

treści, przekazywane treści nie były nowe, dotyczyły często leków, które wyszły z obiegu lub są rzadko 

stosowane „brak ujednolicenia treści przez prowadzących - w różnych grupach różne informacje/leki, 

brak wiadomości o nowych lekach/terapiach lub króciutkie wzmianki, nacisk na leki które wyszły już 

dawno z obiegu, albo są bardzo rzadko stosowane”.  

Fizjologia [I rok] – brak jasno określonych zasad i kryteriów dotyczących ustnego egzaminu. 

Higiena i epidemiologia [II rok] – przekazywane treści częściowo pokrywały się z omawianymi na 

edukacji ekologicznej, w opinii studentów zajęcia prowadzone w sposób ciekawy i interesujący 

„dobrym rozwiązaniem było nakreślenie głównego tematu zajęć poprzez prezentację i uzupełnienie 

wiedzy dygresjami z aktualnych wiadomości bądź nakreślenie sytuacji związanych z tematem, przez co 

o wiele łatwiej było zapamiętać informacje”. 

Historia farmacji [I rok] – brak komputera na sali, zaangażowanie prowadzących zajęć pozwoliło 

studentom na przyswojenie elementarnych informacji. 

Język angielski [II rok] – w opinii studentów zabrakło praktycznej nauki języka, polegającej na 

prowadzeniu dyskusji w j. angielskim na tematy farmaceutyczne „Prowadzenie zajęć w formie 

rozwiązywania wspólnie ćwiczeń z ćwiczeniówki nie jest efektywną metodą nauczania, jeśli chodzi o 

nabranie umiejętności praktycznych.”. 

Język angielski [III rok] -  brak jednolitych zasad zaliczenia przedmiotu: „Zasady zaliczenia przedmiotu 

nie są sprawiedliwe, ponieważ każdy z prowadzących ma bardzo odmienne sposoby zaliczenia 

przedmiotu - stopień trudności kolokwiów i końcowego egzaminu jest bardzo nierówny, a ocena nie 

odzwierciedla poziomu znajomości angielskiego. Przykład: ta sama ocena z zaliczenia koleżanki, która 

angielski zna bardzo słabo ale trafiła na mało wymagającego nauczyciela i ta sama ocena u osoby 

umiejącej angielski bardzo dobrze, ale mająca angielski z innym nauczycielem (bardziej wymagającym). 

U jednego nauczyciela wystarczyło znać pojedyncze słówka, a u drugiego czytanki na pamięć”, brak 

informacji od jakiej średniej oceny następuje zwolnienie z egzaminu, zajęcia prowadzone w sposób 

nieciekawy, w oparciu o obowiązujący podręcznik: „Minimalizm w formie nauczania przedmiotu, 

książka i nic ponad to”. 
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Język hiszpański [III rok] – prowadzony w sposób ciekawy, zajęcia wypełnione dialogami między 

studentami, czy tez z prowadzącą „Pasja, oddanie! Takich osób potrzeba na uczelni wyższej!”. 

Język łaciński [I rok] – przekazywane treści w opinii studentów były przydatne: „Przedmiot przydatny 

do nauki botaniki, szczególnie egzaminu z zielnika”, wzbogaciły wiedzę studentów. 

Leki pochodzenia naturalnego [IV rok] – bardzo ciekawe i wzbogacające o nowe treści zajęcia. 

Nowe kierunki badań nad wykorzystaniem kosmeceutyków [III rok] – zajęcia prowadzone  w bardzo 

ciekawy sposób, wzbudzający w studentach chęć do nauki. 

Obliczenia fizykochemiczne w farmacji [II rok] – powtarzające się treści z zajęć z chemii fizyczne w 

opinii studentów były przydatne dla studentów przy rozwiązywaniu zadań jak i w czasie egzaminu. 

Obliczenia w chemii analitycznej [II rok] – treści powtarzały się na zajęciach z propedeutyki na I roku. 

„Seminaria te służyły wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących zadań obliczeniowych, których studenci 

muszą nauczyć się na ćwiczenia. Trudno jest więc mówić o nowych treściach.” 

Patofizjologia [II rok] – brak praktycznej części zajęć „Uważam, że dobrym rozwiązaniem byłoby 

przygotowanie do każdego bloku chorób układowych kilku/ kilkunastu zadań z omówionym 

przypadkiem klinicznym pacjenta. Praktyczne poznanie objawów pozwoliłoby łatwiej zapamiętać 

kluczowe aspekty, dodatkowo byłoby dużym urozmaiceniem zajęć”, „Właśnie tu nie jestem pewien co 

zaznaczyć 1 czy nie dotyczy. 1 powinienem, bo chciałbym aby na tym przedmiocie można było 

zdobywać umiejętności praktyczne. Natomiast "nie dotyczy" powinienem zaznaczyć, bo katedra na 

chwilę obecną na ograniczone możliwości w tym zakresie. Nie chcę aby moja opinia była postrzegana 

jako krytyka, więc zaznaczę "nie dotyczy". Ja po prostu chcę aby przyszli studenci mieli lepsze 

możliwości rozwoju dla dobra społeczeństwa”. Brak odpowiednich pomocy dydaktycznych 

(niedziałający rzutnik), ćwiczenia prowadzone w sposób chaotyczny „Zarówno na ćwiczeniach jak i 

wykładach możliwość zdobywania wiedzy była utrudniona: na wykładach brakowało wypunktowanych 

głównych treści z powodu braku działającego rzutnika, nie sposób było wszystko zanotować. Natomiast 

ćwiczenia miały charakter chaotyczny, ciągle powielany był ten sam materiał, zaś pozostała część nie 

została poruszona”.  

Preparatyka związków pochodzenia naturalnego I [IV rok] – zajęcia spełniły oczekiwania studentów 

pod względem przekazywanych treści oraz rozwoju umiejętności praktycznych „Dzięki zajęciom 

praktycznym moja wiedza mocno się wzbogaciła”, „Cieszę się że zajęcia są w dużej części praktyczne i 

jest na nie dużo czasu dzięki czemu możemy mocno zgłębić naszą wiedzę”. 

Przemysł farmaceutyczny w Polsce i na  świecie [III rok] – zajęcia polegały na przygotowaniu przez 

studentów prezentacji. 

Socjologiczna analiza zawodu farmaceuty [II rok] – prezentowane treści pokrywały się z tymi z zajęć z 

komunikacji społecznej, socjologii. Potrzeba zwiększenia hipotetycznych sytuacji farmaceuta – pacjent 

lub farmaceuta – pracodawca. Większe skupienie uwagi na aspektach dotyczących zawodu farmaceuty 

„Brakowało tutaj większego skupienia się stricte na aspektach dotyczących farmacji, duży nacisk 

kładziony był za to na inne zawody medyczne, np. lekarz i pielęgniarka. Wynika to zapewne z braku 

dostępnych publikacji i źródeł wiedzy, ponieważ prowadząca robiła wszytko co możliwe, aby 

odzwierciedlić i poruszyć kluczowe problemy na rynku farmaceutycznym”.  

Synteza i technologia środków leczniczych [IV rok] – Prowadzący przedmiot wszystko jasno tłumaczyli, 

a zajęcia były prowadzone w ciekawy sposób, co pozwala przyswoić materiał: „Zajęcia są prowadzone 

w bardzo ciekawy sposób dzięki czemu można się dużo nauczyć”. W opinii niektórych studentów 

przedmiot zawierał zbyt dużo materiału, a wiedza, jaką zdobyli na zajęciach jest nieprzydatna: „Treści 

owszem były nowe lub w większości nowe, aczkolwiek całkowicie zbędne. Typowe uczenie się na 

pamięć wzorów strukturalnych oraz reakcji syntezy różnych związków. Osobiście dziś już nic z tego 

przedmiotu nie pamiętam. Pomijając już ogrom materiału, którego nijak nie da się nauczyć uważam że 

słusznie byłoby zmienić program nauczania tego przedmiotu - wyeliminowanie bezsensownej nauki na 

pamięć i zastąpienie np. analizą zależności pomiędzy zastosowanymi substratami oraz warunkami 
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reakcji, a otrzymywanymi produktami”, „Treści były nowe i nie powtarzały się, ale wg mnie program 

przedmiotu był przeładowany. Wiedza kompletnie niepraktyczna i nieprzydatna”.  

Ustalenie struktury związków organicznych [III rok] – część przekazywanych treści pokrywała się z 

wiedza uzyskana na zajęciach z chemii organicznej na II roku, zajęcia czysto teoretyczne „Brak 

praktycznego pokazania spektroskopii. Warto by pokazać ustalanie struktury związków organicznych 

na aparaturze obecnej w katedrze, łącznie z przygotowaniem próbki i  całym tokiem analizy”.  

Wnioski i rekomendacje 

Ogólna ocena zajęć na kierunku Farmacja w roku akademickim 2017/2018 jest wyższa niż w 

poprzedniej edycji badania.  Pamiętać należy, że nadal najniżej ocenianym aspektem zajęć 

dydaktycznych przez studentów jest nabycie umiejętności praktycznych. Doskonaląc jakość zajęć 

dydaktycznych sugeruje się podjęcie następujących działań: 

o Weryfikacje sylabusów w celu uniknięcia powtarzania treści niektórych przedmiotów. 

o Doskonalenie jakości zajęć praktycznych poprzez zapewnienie odpowiednich pomocy 

dydaktycznych. 

o Unikanie realizacji zajęć w formie prezentacji przygotowywanych przez studentów. 

o Określenie zasad i kryteriów zaliczenia przedmiotu. 
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Analityka Medyczna  
Na kierunku Analityka Medyczna w roku akademickim 2017/2018 realizowano 68 

przedmiotów, z czego oceniono 62 (96%), w tym 32% osiągnęło wymagany próg wiarygodności 

badania (powyżej 10) (patrz tabela 7, str. 13). 

Ogólna ocena zajęć dydaktycznych, którą prezentuje wykres 12, wskazuje na wysoką jakość 

kształcenia na kierunku. Wartość średniej oceny (4,51) jest nieznacznie niższa od średniej oceny w 

poprzedniej edycji badania – o 0,02 pkt. Wartość mediany również nieznacznie zmalała w porównaniu 

do poprzedniej edycji z 4,69 na 4,57. Są to nieznaczne różnice w ocenie, nie wpływające istotnie na 

ocenę jakości kształcenia na kierunku. Wyższa wartość mediany w porównaniu do średniej oceny 

ogólnej może wskazywać na występowanie przedmiotów, które nie spełniły oczekiwań studentów lub 

spełniły je w minimalnym stopniu a także informować iż większość przedmiotów oceniono powyżej 

średniej (patrz wykres 12).  

Przedmiotem, który w minimalnym stopniu spełnił oczekiwania studentów - średnia ocena nie 

wyższa niż 3,34 (poniżej 3 odchyleń standardowych) jest: 

o Edukacja ekologiczna - III rok studiów (śr=3,32) 

W/w przedmiot nie osiągnął wymaganego progu wiarygodności badania (powyżej 10). 

Wykres 12 przedstawia dane dotyczące ogólnej oceny zajęć dydaktycznych na kierunku 

Analityka Medyczna. 

 
Wykres 12 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Analityka Medyczna. 

 

Analizując szczegółowa ocenę zajęć dydaktycznych na kierunku Analityka Medyczna, którą 

prezentuje wykres 13, można zaobserwować spadek średnich ocen dla 4 aspektów, takich, jak: 

dostępność odpowiednich pomocy dydaktycznych, jakość przekazywanych treści, liczebność grup oraz 

jasno określone zasady zaliczenia przedmiotu w porównaniu do poprzedniej edycji badania, dla 2 

aspektów takich, jak: nabycie umiejętności praktycznych i wzbogacenie wiedzy o nowe treści  średnia 

ocena wzrosła a dla 1 aspektu dotyczącego dostosowania przekazywanych treści do specyfiki 

przedmiotu utrzymała się na tym samym poziomie.  

Najwyżej cenionym aspektem są jasno określone zasady zaliczenia przedmiotu (śr=4,66). W 

porównaniu do poprzedniej edycji badania średnia ocena spadła o 0,08 pkt. Nadal jednak jest to ocena 

wysoka. Największy spadek średniej oceny – o 0,11 pkt – odnotowano dla aspektu dotyczącego 

liczebności grup mającej wpływ na efektywne uczestnictwo w zajęciach (śr=4,65). O 0,09 pkt spadła 

średnia ocena w odniesieniu do aspektu dotyczącego dostępności odpowiednich pomocy 

dydaktycznych (śr= 4,39).  

Najwyższy wzrost średniej oceny odnotowano dla aspektu dotyczącego nabycia umiejętności 

praktycznych (z 4,11 na 4,18). Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, aspekt oceniono najniżej. 

Na tym samym poziomie utrzymała się średnia ocena aspektu dotyczącego wykorzystanych metod 

dydaktycznych i przekazywanych treści adekwatnie do specyfiki przedmiotu (śr=4,60). Dane prezentuje 

wykres 13. 
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Wykres 13 Szczegółowa ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Analityka Medyczna. 

 
 

Rozkład statystyczny średnich ocen, który zawiera wykres 14, wskazuje, że 54% przedmiotów 

oceniono w przedziale średnich ocen 4,5 – 5,00. Większość przedmiotów oceniono powyżej średniej 

ogólnej (4,51) a 67% ocenionych przedmiotów mieści się w przedziale średnich ocen 4,12 – 4,90. 

 
Wykres 14 Rozkład statystyczny średnich ocen na kierunku Analityka Medyczna. 

 

Poniżej przedstawiono tabelę  średnich ocen przedmiotów realizowanych na kierunku 

Analityka Medyczna, poziom wiarygodności oraz frekwencję. Przedmioty uszeregowano względem 

średniej oceny. Dane zawiera tabela 9. Do tabeli dołączono legendę: 
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Tabela 9 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Analityka Medyczna. 

 

Przedmiot Wiarygodność Frekwencja Średnia ocena

Analiza środków uzależniających w materiale biologicznym 4 rok 2 6% 5,00

Diagnostyka izotopowa  4 rok 1 3% 5,00

Hematologia laboratoryjna  4 rok 1 3% 5,00

Język angielski 3 rok 4 11% 5,00

Ochrona własności intelektualnej 4 rok 1 3% 5,00

Patomorfologia  3 rok 2 6% 5,00

Propedeutyka onkologii 3 rok 1 3% 5,00

Socjologia  2 rok 7 16% 5,00

Statystyka medyczna  4 rok 2 6% 5,00

Technologie informacyjne  4 rok 3 8% 5,00

Genetyka medyczna 4 rok 3 8% 4,95

Farmakologia  4 rok 3 8% 4,94

 Analityka ogólna i techniki pobierania materiału 3 rok 3 8% 4,90

Diagnostyka laboratoryjna grzybów trujących 1 rok 103 70% 4,84

Biotechnologia w ochronie zdrowia 3 rok 3 8% 4,80

Język angielski 1 rok 40 49% 4,79

Chemia fizyczna 1 rok 114 72% 4,77

Immunologia 2 rok 7 16% 4,76

Chemia fizyczna 2 rok 8 18% 4,76

Biochemia kliniczna  4 rok 4 11% 4,75

Język angielski 2 rok 6 13% 4,74

Biochemia  2 rok 10 21% 4,73

Chemia organiczna 1 rok 114 72% 4,73

Kwalifikowana pierwsza pomoc 1 rok 114 72% 4,70

Histologia 1 rok 128 74% 4,67

Fizjologia   1 rok 114 72% 4,65

Chemia analityczna 1 rok 103 70% 4,64

Praktyczna nauka metod analitycznych 3 rok 2 6% 4,64

Immunologia 1 rok 103 70% 4,64

Prawo medyczne 2 rok 7 16% 4,60

Histologia 2 rok 7 16% 4,60

Biologia molekularna 2 rok 7 16% 4,57

Diagnostyka wirusologiczna 3 rok 3 8% 4,57

Immunopatologia z immunodiagnostyką 4 rok 1 3% 4,57

Toksykologia  4 rok 1 3% 4,57

Historia medycyny i diagnostyki laboratoryjnej 1 rok 103 70% 4,53

Technologie informacyjne  1 rok 103 70% 4,51

Higiena i epidemiologia 2 rok 7 16% 4,50

Psychologia 1 rok 103 70% 4,41

Chemia ogólna i nieorganiczna 1 rok 114 72% 4,40

Komunikacja społeczna  1 rok 103 70% 4,37

Higiena i epidemiologia 1 rok 143 76% 4,36

Biologia medyczna 1 rok 114 72% 4,36

Diagnostyka mikrobiologiczna 3 rok 2 6% 4,36

Biofizyka medyczna 1 rok 114 72% 4,34

Statystyka z elementami matematyki 1 rok 103 70% 4,33

Chemia analityczna 2 rok 8 18% 4,33

Anatomia  1 rok 114 72% 4,32

Patofizjologia 3 rok 3 8% 4,28

Edukacja ekologiczna 1 rok 114 72% 4,28

Parazytologia kliniczna 2 rok 8 18% 4,27

Obliczenia w chemii analitycznej 2 rok 8 18% 4,27

Rośliny trujące - rozpowszechnienie i elementy diagnostyczne 1 rok 103 70% 4,26

Ogólne zasady farmakoterapii chorób cywilizacyjnych 4 rok 3 8% 4,24
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Analiza komentarzy 

Analiza komentarzy pozwala na wskazanie konkretnych rekomendacji dotyczących działań 

mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunku Analityka Medyczna Wydziału 

Farmaceutycznego. Poniżej przedstawiono sugestie oraz zastrzeżenia dotyczące konkretnych 

przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2017/2018. 

Chemia ogólna i nieorganiczna [I rok] – dostępne pomoce dydaktyczne nie nadawały się do 

wykonywania ćwiczeń (zanieczyszczone odczynniki): „Często odczynniki były zanieczyszczone, a 

prowadzący wiedząc o tym nic nie robili i udawali, że nie wiedzą, a nasze próby nie wychodziły i wyniki 

były fałszywe”. 

Immunologia [I rok] – brak jasno określonych zasad zaliczenia przedmiotu: „Miało być zaliczenie w 

formie testu, a na zaliczeniu okazało się, że jest także część opisowa, o czym nam wcześniej nikt nie 

wspomniał”. 

Patofizjologia [III rok] – zbyt liczne grupy. 

 

Wnioski i rekomendacje 

Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Analityka Medyczna jest wyższa niż w poprzedniej edycji 

badania. Na podstawie powyższych komentarzy studentów sugeruje się podjęcie działań mających na 

celu podniesienie jakości kształcenia: 

o Określenie jasnych i czytelnych zasad zaliczenia przedmiotu. 

o Doskonalenie jakości zajęć praktycznych poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości  i 

dostępności sprzętu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza instrumentalna 2 rok 7 16% 4,19

Diagnostyka parazytologiczna 2 rok 7 16% 4,17

Serologia grup krwi i transfuzjologia 3 rok 2 6% 4,00

Wychowanie fizyczne 1 rok 143 76% 3,94

Fizykochemia układów dyspersyjnych 2 rok 8 18% 3,93

Hematologia kliniczna 4 rok 1 3% 3,86

Profilaktyka żywieniowa   2 rok 10 21% 3,86

BHP  1 rok 114 72% 3,77

Chemia kliniczna 3 rok 6 14% 3,66

Praktyczna nauka zawodu 4 rok 1 3% 3,57

Edukacja ekologiczna 3 rok 4 11% 3,32

Cytologia kliniczna 3 rok 0 0% 0,00

Język rosyjski 3 rok 0 0% 0,00

Patomechanizm wybranych chorób cywilizacyjnych 3 rok 0 0% 0,00
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Kosmetologia 
W roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Nauk o Zdrowiu utworzono studia Kosmetologia 

I stopnia. W roku akademickim 2013/2014 utworzono na  Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem 

Analityki Medycznej studia stacjonarne Kosmetologia  I i II stopnia.   

Kosmetologia I stopień 
Na kierunku Kosmetologia I stopnia wśród 69 przedmiotów realizowanych na kierunku, 

oceniono 28%. Żaden oceniony przedmiot nie uzyskał wymaganego progu wiarygodności badania 

(powyżej 10) (patrz tabela 7, str. 13). Kierunek w związku z powyższym nie został poddany analizie. 

Przedstawiono tabelę zawierająca poziom wiarygodności, frekwencję oraz średnie oceny zajęć. 

Nadmienić należy, ze  frekwencja na kierunku wyniosła 1%. Tabela 10 przedstawia dane. Dane 

uszeregowano względem średniej oceny. Do tabeli dołączono legendę: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia I stopnia. 

 

Przedmiot Wiarygodność Frekwencja Średnia ocena

Ćwiczenia fitness 1 rok 1 7% 4,86

Kształtowanie sylwetki i postawy ciała 1 rok 1 5% 4,71

Mikrobiologia 2 rok 2 7% 4,71

Kosmetologia pielęgnacyjna 1 rok 2 6% 4,64

Zjawiska międzyfazowe w kosmetologii 2 rok 1 7% 4,57

Kosmetologia upiększająca 2 rok 1 3% 4,43

Metody spektralne w kosmetologii 2 rok 1 7% 4,43

Farmakologia  2 rok 1 3% 4,17

Chemia fizyczna w kosmetologii 2 rok 1 3% 4,14

Podstawy ziołolecznictwa 2 rok 1 3% 4,14

Współczene metody analizy instrumentalnej 2 rok 1 3% 4,14

Zasady prawidłowego żywienia i dietetyka 2 rok 1 3% 4,14

Biochemia  1 rok 1 3% 4,00

Dermatologia  2 rok 2 7% 3,93

Dieta a zdrowie skóry i przydatków skóry 2 rok 1 7% 3,71

Immunologia 2 rok 1 3% 3,71

Standaryzacja i normalizacja substancji roślinnych 2 rok 1 7% 3,57

Wizaż i stylizacja 1 rok 1 5% 3,57

Biofizyka  2 rok 1 3% 3,43

Anatomia  1 rok 0 0% 0,00

Biochemiczne mechanizmy starzenia 3 rok 0 0% 0,00

Biologia z genetyką 1 rok 0 0% 0,00

Botanika w kosmetologii 1 rok 0 0% 0,00

Chemia kosmetyczna I 1 rok 0 0% 0,00

Chemia kosmetyczna II 1 rok 0 0% 0,00

Chromatografia w analizie kosmetyków 2 rok 0 0% 0,00

Diagnostyka laboratoryjna 3 rok 0 0% 0,00

Doraźna pomoc przedmedyczna 1 rok 0 0% 0,00

Estetyka 3 rok 0 0% 0,00

Etnobotanika w kosmetyce 3 rok 0 0% 0,00

Etyka i komunikacja zawodowa 3 rok 0 0% 0,00

Etykieta i komunikacja interpersonalna 1 rok 0 0% 0,00

Fizjologia   1 rok 0 0% 0,00

Fizjoterapia i masaż 3 rok 0 0% 0,00

Formy kosmetyków 3 rok 0 0% 0,00

Higiena  3 rok 0 0% 0,00

Histologia 1 rok 0 0% 0,00

Historia kosmetologii 1 rok 0 0% 0,00

Język angielski 1 rok 0 0% 0,00

Język angielski 2 rok 0 0% 0,00

Język rosyjski 1 rok 0 0% 0,00

Kosmetologia specjalistyczna 3 rok 0 0% 0,00

Kosmetyka anti-aging 3 rok 0 0% 0,00

Mechanizmy ochrony skóry przed reaktywnymi formami tlenu 3 rok 0 0% 0,00

Metody biotechnologiczne w kosmetologii 3 rok 0 0% 0,00

Ocena jakości substancji roślinnych w preparatach 

kosmetycznych 2 rok
0 0% 0,00

Ocena narażenia zawodowego - BHP 1 rok 0 0% 0,00

Ochrona własności intelektualnej 3 rok 0 0% 0,00

Patofizjologia 1 rok 0 0% 0,00
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Brak analizy komentarzy studentów na temat jakości zajęć dydaktycznych wynika 

z braku wiarygodności badania ocenionych przedmiotów. 

Kosmetologia II stopień 
Na kierunku Kosmetologia II stopnia w obecnej edycji badania realizowano  29 przedmioty, z 

czego oceniono 12 (41%) w tym żaden oceniony przedmiot nie uzyskał wymaganego progu 

wiarygodności badania (powyżej 10) (patrz tabela 7 str. 13). W związku z powyższym kierunek nie 

został poddany analizie.   

Dla kierunku Kosmetologia II przedstawiono tabelę zawierająca średnie oceny zajęć 

dydaktycznych, frekwencję oraz poziom wiarygodności. Przedmioty uszeregowano względem średniej 

oceny. Tabela 11 przedstawia dane. Do tabeli dołączono legendę: 

 
 

Podstawy ergonomii i BHP  1 rok 0 0% 0,00

Podstawy toksykologii 3 rok 0 0% 0,00

Preparatyka substancji aktywnych w kosmetologii 3 rok 0 0% 0,00

Profilaktyka chorób społecznych i cywilizacyjnych 3 rok 0 0% 0,00

Prolegomena do kosmetyku naturalnego 1 rok 0 0% 0,00

Psychoprofilaktyka 1 rok 0 0% 0,00

Receptura kosmetyczna I 3 rok 0 0% 0,00

Receptura kosmetyczna II 3 rok 0 0% 0,00

Roślinne źródła antyoksydantów 3 rok 0 0% 0,00

Rośliny kosmetyczne 1 rok 0 0% 0,00

Substancje lecznicze w kosmetykach 3 rok 0 0% 0,00

Suplementy diety 2 rok 0 0% 0,00

Surowce p/wolnorodnikowe i promieniochronne 3 rok 0 0% 0,00

Technologie informacyjne  1 rok 0 0% 0,00

Testy diagnostyczne 3 rok 0 0% 0,00

Toksyczność związków na stanowisku pracy 3 rok 0 0% 0,00

Toksykologia substancji uzależniających 3 rok 0 0% 0,00

Układy dyspersyjne w kosmetologii 2 rok 0 0% 0,00

Wizerunek w kosmetologii 1 rok 0 0% 0,00

Zdrowie publiczne  3 rok 0 0% 0,00

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 11 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia II stopnia. 

 
 

Brak analizy komentarzy studentów na temat jakości zajęć dydaktycznych wynika 

z braku wiarygodności badania ocenionych przedmiotów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot Wiarygodność Frekwencja Średnia ocena

Receptura preparatów kosmetycznych 1 rok 2 7% 4,36

Surowce kosmetyczne 1 rok 2 7% 4,21

Kosmetologia lecznicza 1 rok 2 7% 4,14

Mechanizmy działania substancji aktywnych w kosmetologii 1 rok 2 7% 4,14

Farmakoterapia wybranych zaburzeń wieku młodzieńczego 1 rok 2 14% 4,07

Interakcje i nowoczesne kompozycje kosmetyków 1 rok 2 14% 4,07

Przemysłowa produkcja kosmetyków 1 rok 2 7% 4,07

Ocena jakości kosmetyków 1 rok 2 7% 4,00

Charakterystyka leków dermatologicznych 1 rok 2 7% 3,93

Biotechnologia roślin w produkcji kosmetyków 1 rok 3 11% 3,90

Toksykologia kosmetyku 1 rok 3 11% 3,90

Alergologia 1 rok 2 7% 3,86

Chirurgia estetyczna 2 rok 0 0% 0,00

Chirurgia plastyczna i pourazowa 2 rok 0 0% 0,00

Endokrynologia 2 rok 0 0% 0,00

Farmakoterapia wybranych zaburzeń wieku dojrzałego i podeszłego 1 rok 0 0% 0,00

Innowacyjne rozwiązania recepturowe 1 rok 0 0% 0,00

Kształtowanie sylwetki i postawy ciała 2 rok 0 0% 0,00

Onkologia skóry 2 rok 0 0% 0,00

Podstawy socjologii zdrowia 2 rok 0 0% 0,00

Praca magisterska  2 rok 0 0% 0,00

Prawo i ekonomia 2 rok 0 0% 0,00

Prezentacje multimedialne 2 rok 0 0% 0,00

Rehabilitacja 2 rok 0 0% 0,00

Seminarium magisterskie 2 rok 0 0% 0,00

Sensoryka i środki zapachowe 2 rok 0 0% 0,00

Socjologia ciała - zarys problematyki 2 rok 0 0% 0,00

Sztuka wystąpień publicznych 2 rok 0 0% 0,00

Ćwiczenia fitness 2 rok 0 0% 0,00
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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 ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 


