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Wstęp 

Zgodnie z polityką jakości kształcenia realizowaną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w roku 

akademickim 2012/2013 przeprowadzono badanie dotyczące jakości procesu kształcenia na naszej Uczelni. Badanie 

objęło studentów wszystkich kierunków oraz poziomów kształcenia w tym również uczestników studiów 

podyplomowych. Przedmiotowe badanie jest elementem całościowej ewaluacji jakości kształcenia. Jego wyniki służą 

doskonaleniu procesu dydaktycznego a ich upowszechnianie ma na celu kształtowanie kultury jakości na naszej 

Uczelni.  

Niniejszy raport zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród słuchaczy pierwszego i drugiego roku 

studiów podyplomowych na kierunku Analityka Medyczna prowadzonych na Wydziale Farmacji z Oddziałem 

Analityki Medycznej. Zakres tematyczny badania podzielono na dwa główne obszary. Pierwszy ma charakter oceny 

ogólnych warunków studiowania oraz ogólnych korzyści płynących ze studiowania na  tym kierunku. Drugi dotyczy 

szczegółowej oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich oraz treści programowych zajęć realizowanych 

podczas obu semestrów studiów. Wyniki posłużą kształtowaniu oferty studiów z uwzględnieniem oczekiwań 

słuchaczy oraz pozwolą w przyszłości udoskonalić proces dydaktyczny poprzez wyciąganie wniosków z doświadczeń 

zdobytych w roku akademickim 2012/2013.   

1. Problematyka i metodologia badań 

 

Badanie zostało zrealizowane techniką ankiety papierowej. Miało ono charakter anonimowy i dobrowolny. 

Studenci otrzymali dwa kwestionariusze, gdzie w pierwszym oceniano poszczególne zajęcia i osoby je prowadzące, 

natomiast  drugi kwestionariusz miał charakter bardziej ogólny i dotyczył oceny warunków studiowania oraz 

satysfakcji ze studiów na UM. Ocena prowadzących dokonywana była w odniesieniu do 2 kryteriów. Pytania miały 

charakter zamknięty, z pięciostopniową skalą. Dodatkowo umożliwiono studentom wpisywanie własnych 

komentarzy i uwag, co umożliwiło swobodne wypowiadanie i dzielenie się własnymi sugestiami. Wśród kryteriów 

oceny nauczycieli znalazły się: 

1. Umiejętność nauczyciela w zakresie przekazywania wiedzy  

2. Przygotowanie merytoryczne do prowadzonych zajęć 

Druga część badania, która miała charakter ogólnej, całościowej oceny satysfakcji ze studiów i dotyczyła takich 

obszarów tematycznych, jak: 

1. Ocena warunków studiowania (organizacja zajęć, zasoby dydaktyczne) 

2. Ocena kompetencji zdobytych w trakcie studiów 

3. Ocena programu studiów 

Dane zebrano przy pomocy tradycyjnych, papierowych kwestionariuszy ankiet, ponieważ słuchacze studiów 

podyplomowych nie posiadają kont w systemie Wirtualna Uczelnia, co uniemożliwia im uczestniczenie w badaniu za 

pośrednictwem Internetu. Jest to forma mniej wygodna jednak podstawową zaletą okazała się skuteczność realizacji, 

gdyż wszystkie przedmioty oraz osoby prowadzące zostały ocenione przez niemal wszystkich uczestników.  

2. Charakterystyka badanej zbiorowości  

 

Badanie docelowo miało objąć wszystkich uczestników studiów podyplomowych I i II roku kierunku Analityka 

medyczna. Ocenie podlegały wszystkie realizowane w ramach studiów zajęcia oraz ich prowadzący. Ankietę 

dotyczącą ogólnej oceny warunków studiowania oraz oceny osiąganych kompetencji wypełniło 66% uczestników 
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studiów. W ocenie zajęć dydaktycznych na I roku studiów wzięło udział 75% słuchaczy natomiast na II roku 82%.  

Ocenione zostały wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów.  

Zdecydowana większość słuchaczy pochodzi z województwa Lubelskiego jednak istotną ich część stanowią osoby 

pochodzące z województwa podkarpackiego i mazowieckiego.   

Rysunek 1 Województwo zamieszkania słuchaczy Analityki medycznej 

 

 

Wśród słuchaczy dominują absolwenci lubelskich uczelni wyższych. Najliczniejszą grupę stanowią 

absolwenci UMCS i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Należy zauważyć, że żaden z uczestników nie jest 

absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

 

Rysunek 2 Słuchacze studiów podyplomowych według ukończonej uczelni 

 

   

Uczetsnicy studiów podyplomowych to w większości absolwenci kierunków Chemia i Biologia. Niemal co piąta osoba 

ukończyła Biotechnologię natomiast co dziesiąta Weterynarię. 
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Rysunek 3 Ukończony kierunek studiów 

 

3. Satysfakcja słuchaczy ze studiów podyplomowych 
 

Ogólna satysfakcja słuchaczy oceniana była na podstawie 5 kryteriów, takich jak: ocena kadry dydaktycznej, 

realizacja programu studiów, rozwój wiedzy i umiejętności, organizacja zajęć oraz wyposażenie techniczne. Oceny 

przyznawano posługując się pięciostopniową skalą. Średnia ocena łącznie ze wszystkich wymienionych aspektów 

kształcenia wyniosła 4,65, co świadczy o wysokim poziomie zadowolenie ze studiów. Najmocniejszą stroną 

kształcenia na studiach podyplomowych w opinii  słuchaczy jest organizacja zajęć oraz zaplecze techniczne procesu 

dydaktycznego. Najniżej(choć również wysoko) spośród wszystkich ocenianych aspektów kształcenia oceniono 

umiejętność przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną, dlatego podczas planowania zmian i udoskonaleń  

dydaktyki należy na ten aspekt zwrócić uwagę w pierwszej kolejności.  

Rysunek 4. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na studiach podyplomowych 

 

 

 Na zadowolenie ze studiów w niewielkim stopniu wpływa ukończony wcześniej kierunek studiów. Absolwenci 

chemii i biotechnologii oceniali studia nieco niżej niż pozostali. Ich oceny osiągnęły wartość niższą od średniej 

ogólnej. Powyżej średniej znalazły się oceny absolwentów weterynarii i biologii.  Opisana zależność została 

przedstawiona na rysunku nr 5. Różnice nie są duże, jednak mogą stanowić cenną informację podczas kształtowania 

oferty dydaktycznej.  

Rysunek 5 Ocena studiów podyplomowych a wykształcenie słuchaczy 
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Różnice w poziomie zadowolenia wśród absolwentów różnych kierunków są bardziej widoczne, jeżeli weźmie się 

pod uwagę ich oceny rozwoju umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej wynikającego z uczestnictwa 

w studiach podyplomowych. Wszyscy oceniają ten najważniejszy aspekt kształcenia wysoko, jednak da się 

zauważyć, że absolwenci chemii i biotechnologii wyraźnie niżej ocenili postęp w zakresie kompetencji niż np. 

absolwenci biologii (porównaj rys.5). Warto zatem przeanalizować program studiów pod kątem tego, w jakim 

stopniu można go wzbogacić, aby sprostać oczekiwaniom absolwentów chemii i biotechnologii.  

Rysunek 6 Ocena rozwoju wiedzy i umiejętności a kierunek ukończonych studiów 

 
 

4. Ocena zdobytych kompetencji 

 

Uczestnicy studiów podyplomowych mieli możliwość oceny przydatności zdobytych kompetencji w praktyce 

zawodowej.  W pierwszej kolejności zapytano o ogólny wpływ studiów na podwyższenie kwalifikacji zawodowych. 

Wszyscy badani są zdania, że studia spełniły swoją funkcję w tym zakresie. Jedynie co dziesiąta osoba uważa, że jej 

kwalifikacje zwiększyły się w stopniu średnim. Pozostali dostrzegają znaczący postęp w tym zakresie, a co piąta 

osoba uważa, że jest on zdecydowany. Nikt nie wyraził na ten temat opinii negatywnej. 

Rysunek 4 Rozwój kwalifikacji zawodowych 

 
 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku opinii dotyczących wpływu studiów na przyszły rozwój kariery 

zawodowej. Jedynie 7,8% uważa, że studia mają średni wpływ na dalszą karierę zawodową, natomiast pozostali 

odpowiadali, że wpływ ten jest znaczny a co trzeci badany twierdzi, że jest on zdecydowany.  Wszyscy badani 

uważają, że studia wpłynęły na jakość wykonywanej przez nich pracy zawodowej. Jedynie 4% uważa, że wpływ ten 

jest średni, 65%  twierdzi że jest on wysoki, natomiast 31%, że bardzo wysoki. Wszyscy badani uważają, że studia 

pozytywnie wpłynęły na ich samoocenę (30% w stopniu zdecydowanym) oraz kreatywność w wykonywaniu zadań w 

pracy zawodowej (w stopniu zdecydowanym 31%). Analiza nie wykazała istotnych statystycznie różnic          w ocenie 

przydatności kompetencji zdobytych w trakcie studiów podyplomowych ze względu na kierunek wcześniejszego 

wykształcenia.   

5. Ocena programu studiów 

 

Słuchacze studiów podyplomowych mieli możliwość oceny zajęć dydaktycznych pod względem przydatności ich 

treści z punktu widzenia praktyki zawodowej. Oceny przyznawana na skali od 1 do 5, gdzie 5 oznaczało ocenę bardzo 

pozytywną, 1 ocenę zdecydowanie negatywną. Z badań wynika, że na drugim roku studiów więcej jest zajęć 
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spełniających oczekiwania studentów pod względem przydatności w praktyce zawodowej. Ogólna ocena 

przydatności zajęć na I roku wyniosła 3,1 natomiast na roku II 4,61.  

 

5.1. Ocena programu kształcenia na I roku studiów  

 

Przyjmując ogólną ocenę przydatności zajęć dydaktycznych która wyniosła 3,1, jako wartość przeciętną dla I roku, 

okazuje się, że poniżej przeciętnej oceniono ponad połowę zajęć (osobno rozpatrując wykłady i ćwiczenia). Jako 

najmniej przydatne zajęcia wskazano wykład z Organizacji ochrony zdrowia oraz wykłady z Histologii oraz Anatomii.  

Rysunek 5 Ocena przydatności zajęć z punktu widzenia praktyki zawodowej 

 

 

 

 

2,04 

2,17 

2,17 

2,21 

2,29 

2,30 

2,33 

2,33 

2,33 

2,38 

2,38 

2,42 

2,54 

2,54 

2,57 

2,61 

3,63 

3,71 

3,71 

3,74 

4,08 

4,12 

4,17 

4,33 

4,38 

4,42 

4,42 

4,50 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Organizacja ochrony zdrowia [wykład] 

Histologia [wykład] 

Anatomia [wykład] 

Kwalifikowana pierwsza pomoc [ćwiczenia] 

Biochemia [wykład] 

Fizjologia [ćwiczenia] 

Histologia [ćwiczenia] 

Statystka medyczna [ćwiczenia] 

Biochemia[ćwiczenia] 

Statystyka medyczna [wykład] 

Kwalifikowana pierwsza pomoc [wykład] 

Anatomia [ćwiczenia] 

Fizjologia [wykład] 

Parazytologia [seminarium] 

Etyka zawodu [wykład] 

Parazytologia [wykład] 

Mikrobiologia i wirusologia [wykład] 

Patofizjologia [wykład] 

Patofizjologia [seminarium] 

Mikrobiologia i wirusologia ćwiczenia] 

Biochemia kliniczna [ćwiczenia] 

Biochemia kliniczna [wykład] 

Biochemia kliniczna [seminarium] 

Patomorfologia [wykład] 

Biologia molekularna [ćwiczenia] 

Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych … 

Biologia molekularna [wykład] 

Patomorfologia [ćwiczenia] 



 

 Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013  

 

8  
 

5.2. Ocena programu kształcenia na II roku studiów  

 

Średnia ocena przydatności zajęć z punktu wiedzenia praktyki zawodowej na II roku jest równa śr=4,61. 

Najniższa ocena wyniosła 4,47, co świadczy o wysokiej przydatności zajęć przewidzianych w programie. Na 

rysunku przedstawiono oceny poszczególnych przedmiotów osobno traktując wykłady oraz ćwiczenia.  

Rysunek 6 Ocena przydatności zajęć dydaktycznych z punktu widzenia praktyki zawodowej 

 

 

6. Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich na studiach 
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Nieco niżej oceniono pracę nauczycieli podczas wykładów niż podczas ćwiczeń, warto zatem zwrócić uwagę na 

możliwość wykorzystania bardziej odpowiednich/nowoczesnych metod i technik prowadzenia tego typu zajęć. 

Również seminaria oceniono nieco niżej niż ćwiczenia. Oceny zostały przedstawione na rysunku nr  7.  
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Rysunek 7 Ocena pracy nauczycieli na I roku studiów a rodzaj prowadzonych zajęć 

 
 

Praca nauczycieli była oceniana ze względu na ich merytoryczne przygotowanie do zajęć oraz umiejętność 

przekazywania treści kształcenia. Zdecydowanie lepiej oceniana jest ten pierwszy aspekt pracy nauczycieli. Wynika z 

tego, że nie do końca wykorzystywany jest potencjał kadry dydaktycznej, co jest spowodowane problemem z 

komunikowaniem się między nauczycielem a słuchaczem studiów. Zaleca się zatem doskonalenie warsztatu 

dydaktycznego w zakresie przekazywania często bardzo skomplikowanej wiedzy w sposób zrozumiały dla studentów.  

Rysunek 8 Ocena pracy nauczycieli akademickich na I roku studiów. 

 

Ocena umiejętności przekazywania wiedzy różni się ze względu na typ prowadzonych zajęć. Najlepiej 

oceniane są pod tym względem ćwiczenia. Najgorzej natomiast wykłady. Jest to różnica niewielka, jednak wysoka jej 

jest istotność statystyczna, co świadczy o tym, że jest to prawidłowość. Aktywna forma zajęć sprzyja lepszemu 

przyswajaniu wiedzy. Warto zastanowić się nad zmianą lub udoskonaleniem sposobu prowadzenia wykładów, by 

były bardziej efektywne. Rozwiązaniem może być np. wspomaganie się w ich realizacji multimedialnymi formami 

prezentacji materiałów.   

Rysunek 9 Ocena umiejętności przekazywania wiedzy przez nauczycieli a rodzaj zajęć 

 

Nie wykazano zależności pomiędzy oceną przygotowania merytorycznego prowadzących a typem zajęć, stąd 

wniosek, że ocenę ogólną prowadzących najsilniej różnicuje umiejętność dzielenia się posiadaną wiedzą. Różnice, 

które pojawiają się w ocenach wykładów i ćwiczeń poszczególnych nauczycieli przedstawione w dalszej części 

raportu można zatem interpretować jako różnice w umiejętności wykorzystywania różnych form zajęć w procesie 

przekazywania wiedzy studentom.  
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6.2. Oceny  uczestników II roku studiów 

 

Studenci wysoko oceniają pracę nauczycieli akademickich zarówno pod względem ich przygotowania 

merytorycznego, jak i umiejętności przekazywania wiedzy. Nie ma znaczących różnic w przypadku oceny obu tych 

aspektów. Tylko nieznacznie niżej oceniono umiejętność przekazywania wiedzy niż przygotowanie merytoryczne.  

Rysunek 10 Ocena ogólna kształcenia na II roku studiów podyplomowych 

 

 

Najlepiej ocenionym typem zajęć zostały seminaria. Wykłady i ćwiczenia oceniono jednakowo.  

Rysunek 11 Ogólna ocena pracy wykładowców a typ prowadzonych zajęć 

 
 

Ze względu na przygotowanie merytoryczne do zajęć najlepiej zostali ocenieni nauczyciele prowadzący 

seminaria. Najsłabiej (choć również wysoko) oceniono przygotowanie nauczycieli do prowadzenia ćwiczeń. Dlatego 

chcąc zadbać o jeszcze wyższą jakość kształcenia przede wszystkim należy zwrócić uwagę na lepsze przygotowanie 

do prowadzenia tej formy zajęć.  

Rysunek 12 Przygotowanie merytoryczne wykładowców a typ prowadzonych zajęć 

 

Ze względu na umiejętność przekazywania wiedzy nie ma istotnych różnic między różnymi typami prowadzonych 

zajęć. Zarówno wykłady, ćwiczenia jak i seminaria oceniono wysoko, na poziomie 4,49.  
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7. Wnioski i rekomendacje 

 

 Słuchacze wykazują wysokie zadowolenie ze studiów podyplomowych (śr=4,65). Wszystkie aspekty 

kształcenia są oceniane wysoko, jednak da się zauważyć tendencję do niższej oceny umiejętności 

przekazywania wiedzy przez kadrę dydaktyczną (śr=4,49) w porównaniu z pozostałymi aspektami 

kształcenia.  

 

 Uczestnicy studiów podyplomowych, którzy ukończyli wcześniej kierunek chemia i biotechnologia niżej 

oceniają to, w jakim stopniu studia przyczyniły się do rozwoju ich wiedzy i umiejętności niż absolwenci 

biologii i weterynarii.  

 

 Wszyscy słuchacze są zgodni co do tego, że studia korzystnie wpływają na rozwój ich przyszłej kariery 

zawodowej, jakość wykonywanych w pracy obowiązków. 

 

 Studia w opinii wszystkich uczestników przyczyniają się do rozwoju kreatywności w pracy zawodowej oraz 

są źródłem ich wysokiej samooceny. 

 

 Zajęcia realizowane podczas drugiego roku studiów podyplomowych według opinii uczestników są bardziej 

przydatne z punktu widzenia praktyki zawodowej od zajęć realizowanych na roku pierwszym. Na pierwszym 

roku średnia ocena wyniosła śr=3,1 na drugim natomiast śr=4,61. Spośród 28 zajęć realizowanych na I roku 

(osobno traktowano wykłady, ćwiczenia i seminaria) 16 oceniono poniżej 3. Na drugim roku najniżej 

oceniony przedmiot osiągną ocenę 4,47. Należy zatem poddać analizie oczekiwania studentów oraz 

potrzeby związane z kształceniem podyplomowym. Warto zbadać motywy podejmowania tych studiów oraz 

ustalić na ile i dla kogo efekty kształcenia, które znalazły się w ofercie studiów stanowią powtórzenie 

materiału realizowanego na wcześniejszych etapach edukacji. 

 

 Studenci I roku studiów niżej oceniają pracę dydaktyczną nauczycieli podczas wykładów niż podczas 

ćwiczeń. Warto podjąć zatem działania w kierunku udoskonalenia tej formy kształcenia. Możliwym 

rozwiązaniem jest szkolenie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych metod i technik realizowania zajęć 

np. z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych (dodatkowy elerning, PBL itp.).  

 

 Wysoko oceniany potencjał nauczycieli nie jest wykorzystywany w optymalnym stopniu, o czym świadczą 

różnice między oceną przygotowania merytorycznego nauczycieli ( I rok śr= 4,33 ; II rok śr= 4,51)  a oceną 

ich umiejętności w zakresie przekazywania wiedzy (I rok = śr 3,97; II rok śr=4,48). Różnica ta jest większa    

na I roku studiów. Należy zatem doskonalić warsztat dydaktyczny z punktu widzenia efektywności 

komunikacji między nauczycielem i słuchaczami oraz zidentyfikować barierę, którą ona napotyka. Być może 

specjalistyczny język wymaga dodatkowych wyjaśnień lub forma zajęć nie sprzyja zaangażowaniu uwagi 

studentów.  
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