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Wstęp 
 

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

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

Badanie objęło studentów wszystkich kierunków i poziomów kształcenia, w tym również uczestników słuchaczy 

studiów podyplomowych. Ocena dydaktyki jest elementem całościowej ewaluacji jakości kształcenia a jej wyniki 

służą doskonaleniu procesu kształcenia. Upowszechnianie wyników badania ma również na celu kształtowanie 

kultury jakości na naszej Uczelni.  

Niniejszy raport zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów  I, II stopnia wszystkich kierunków 

studiów realizowanych na UM w roku akademickim 2012/2013. Wyniki badań umożliwią kształtowanie 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 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 2012/2013. 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  oraz na 

jakość treści merytorycznych przekazywanych w ramach każdego modułu zajęć. Badanie realizowano 

za pomocą elektronicznego modułu ankietyzacji w systemie Wirtualna Uczelnia. Kwestionariusz 

ankiety zawierał siedem 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.  
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W porównaniu z edycją badania realizowaną w roku akademickiego 2011/2012 kwestionariusz 

uległ nieznacznym modyfikacjom. Poprzednio zadawano studentom 10 pytań, z czego 3 były bardzo 

ogólne i zrezygnowano z ich zadawania, ponieważ ze względu na ich niską wartość informacyjną 

uznano je za mało przydatne z punktu widzenia możliwości wykorzystania wyników badania. Zajęcia 

realizowane w roku akademickim 2012/2013 oceniano ze względu na następujące kryteria:  

1. Umiejętność przekazywania wiedzy przez nauczyciela.  
2. Dostępność nauczyciela dla studentów.  
3. Umiejętność tworzenia przyjaznych relacji miedzy nauczycielem a studentami.  
4. Sprawiedliwość sposobu zaliczenia przedmiotu przez nauczyciela.  
5. Przejrzystość kryteriów i zasad zaliczenia przedmiotu przez nauczyciela.  
6. Stopień rozwoju wiedzy i umiejętności praktycznych podczas zajęć. 
7. Spełnienie oczekiwani pod względem treści przekazywanych w ramach przedmiotu. 

 

2. Udział studentów w ocenie zajęć dydaktycznych 
 

Charakterystyka wskaźników frekwencji w badaniu 

 

Moduł w systemie Wirtualna Uczelnia służący ankietyzacji nie umożliwia określenia ogólnej liczby 

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

akademickim. Jest to możliwe jedynie na poziomie pojedynczych zajęć. Do określenia rzetelności 

wyników oceny nauczycieli akademickich na poziomie globalnym posłużono się dwoma pośrednimi 

wskaźnikami frekwencji studentów w badaniu, takimi jak: odsetek wypełnionych ankiet oraz odsetek 

ocenionych zajęć dydaktycznych. Pierwszy z nich jest stosunkiem wszystkich ankiet wygenerowanych 

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

wygenerowanych stanowi iloczyn liczby osób studiujących  w danym roku akademickimi liczby zajęć 

dydaktycznych w których uczestniczyli. Należy podkreślić, że liczba zajęć nie jest tożsama z liczbą 

przedmiotów realizowanych w danym roku, gdyż istnieją przedmioty realizowane w podziale na grupy, 

w których zajęcia są prowadzone przez różnych nauczycieli. Z tego powodu studenci otrzymują tyle 

ankiet do oceny danego przedmiotu, ilu nauczycieli prowadziło w jego ramach zajęcia. Można zatem 

powiedzieć, że liczba ankiet wygenerowanych stanowi iloczyn liczby studentów i liczby przedmiotów, 

przy czym dany przedmiot jest wliczany tyle razy, ilu nauczycieli go prowadziło.  

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

spośród wszystkich zajęć dydaktycznych realizowanych w danym roku akademickim został poddany 

ocenie. Za zajęcia nieocenione uznawano te, które nie ocenił ani jeden student.  

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 

student uczestniczy w badaniu tyle razy, ilu zajęć dydaktycznych był uczestnikiem. Oszacowanie 

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

przypadku oceny okresowej nauczycieli, gdzie udostępniane są osobom upoważniony indywidualne 

oceny poszczególnych nauczycieli akademickich przekazywana jest również informacjo o tym, ilu 
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spośród studentów biorących udział w danych zajęciach wzięło udział w ankiecie. Tylko w tym 

przypadku (na poziomie pojedynczych zajęć) liczba ankiet wygenerowanych jest tożsama z liczbą 

studentów przypisanych do zajęć i tylko w tym przypadku podawanie liczby studentów ma sens. 

 

Frekwencja w badaniu  

 

Od roku akademickiego 2010/2011 systematycznie wzrastała ilość zajęć, które były 

poddawane ocenie przez studentów. W ostatniej edycji badania studenci otrzymali do wypełnienia 

trzykrotnie większą liczbę ankiet niż rok wcześniej. Wynika to ze zmiany procedury oceny nauczycieli. 

Obecnie ocena obejmuje wszystkie osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, niezależnie od formy 

zaliczenia tych zajęć. W poprzednich edycjach badań ocena dotyczyła jedynie przedmiotów kończących 

się egzaminem lub zaliczeniem z oceną. W  związku z tym nastąpiło istotne zwiększenie obciążenia 

studentów ankietyzacją, mimo to udało się przy tym utrzymać poziom udziału w badaniu na poziomie 

zbliżonym do ubiegłych lat. Tabela 1 zawiera dane o frekwencji w poszczególnych edycjach badania.  

Tabela 1. Frekwencja w ocenie zajęć dydaktycznych w latach 2010-2013 

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 % 

 

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. Widoczny jest radykalny wzrost liczby ankiet wygenerowanych dla studentów 

oraz niemal proporcjonalny do niego wzrost ilości ankiet wypełnionych.  

Wykres 1.  Zmiana skali procesu ankietyzacji od roku 2010/2011 

 
 

Mimo tak dużej różnicy w zakresie obciążenia studentów ankietyzacją odsetek wypełnionych 

ankiet zmalał jedynie o niecałe 3 punkty procentowe w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 

obecnie 23,84% (zmianę w tym zakresie zobrazowano na Wykresie 2). Należy zauważyć, że odsetek ten 

jest obecnie nieco wyższy od odsetka, w roku akademickim 2010/2011,przy czym ilość ankiet, jaką 

studenci musieli wypełnić wzrosła od tamtego czasu niemal sześciokrotnie. Należy zatem kontynuować 

podejmowane dotąd działania w zakresie upowszechniania ankietyzacji wśród studentów, gdyż dane 

wskazują na to, że przynoszą one pożądane rezultaty.  
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Wykres 2. Zmiana odsetka wypełnionych ankiet w latach 2010-2013 

 
 

Analizując wyniki stwierdzono duże zróżnicowanie uczestnictwa studentów w badaniu ze 

względu na poszczególne kierunki kształcenia. Pozytywnie wyróżniają się takie kierunki jak 

pielęgniarstwo I stopnia oraz elektroradiologia, na których frekwencja (mierzona odsetkiem 

wypełnionych ankiet)  wyniosła powyżej 40%. Nieco niższy odsetek osiągnięto na kierunkach: 

kosmetologia(38,9%) oraz dietetyka (36,3%). Szczególną uwagę należy zwrócić na 6 kierunków, wśród 

których odsetek wypełnionych ankiet nie przekroczył  20%. Wśród nich znalazły się: zdrowie publiczne 

II stopnia, położnictwo II stopnia, położnictwo pomostowe, pielęgniarstwo pomostowe oraz farmacja. 

Szczególnie niepokojącą sytuację odnotowano na kierunku farmacja, gdzie odsetek wypełnionych 

ankiet wyniósł zaledwie 3,7%. Wyjątkowo niski był także odsetek wypełnionych ankiet na kierunku 

położnictwo pomostowe(7,7%).Szczegółową analizę frekwencji według kierunku studiów przedstawia 

Tabela 2.  

Tabela 2. Frekwencja studentów w badaniu ze względu na kierunek studiów i tryb studiowania. 

Wy generowano Wy pełniono % Wy generowano Wy pełniono % Wy generowano Wy pełniono %

Analityka Medyczna 6529 2016 30,9 324 137 42,3 6853 2153 31,4

Dietetyka 3548 1287 36,3 3548 1287 36,3

Elektroradiologia 1152 481 41,8 1152 481 41,8

Farmacja 144232 4543 3,1 5786 947 16,4 150018 5490 3,7

Fizjoterapia I° 16927 5133 30,3 1751 46 2,6 18678 5179 27,7

Fizjoterapia II° 14769 3171 21,5 6566 1189 18,1 21335 4360 20,4

Kosmetologia 2904 1114 38,4 25 25 100,0 2929 1139 38,9

Kierunek Lekarski I Wydział 39711 7939 20,0 11004 2180 19,8 50715 10119 20,0

Kierunek Lekarski II Wydział 40273 9422 23,4 11635 2395 20,6 51908 11817 22,8

Lekarsko-dentystyczny 20581 4840 23,5 6424 1204 18,7 27005 6044 22,4

Pielęgniarstw o pomostow e 3303 504 15,3 3303 504 15,3

Pielęgniarstw o I° 28300 13025 46,0 28300 13025 46,0

Piolęgniarstw o II° 17841 2521 14,1 9810 2038 20,8 27651 4559 16,5

Położnictw o pomostow e 3696 285 7,7 3696 285 7,7

Położnictw o I° 12729 3035 23,8 12729 3035 23,8

Położnictw o II° 7354 1316 17,9 7354 1316 17,9

Ratow nictw o medyczne 9173 2876 31,4 676 87 12,9 9849 2963 30,1

Techniki dentystyczne 2290 523 22,8 131 2 1,5 2421 525 21,7

Zdrow ie Publiczne I° 12210 3678 30,1 12210 3678 30,1

Zdrow ie Publiczne II° 8975 1357 15,1 1357 239 17,6 10332 1596 15,4

Stacjonarne Niestacjonarne Ogółem
Kierunek

 

21,58 % 26,74 %
23,84 %
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Średni odsetek wypełnionych ankiet na studiach stacjonarnych i niestacjonarny jest zbliżony i 

nie odnotowano tu istotnych statystycznie różnic. Ogólnie na studiach stacjonarnych wyniósł on 

26,1%na niestacjonarnych 22,4 %. Wśród kierunków realizowanych w trybie niestacjonarnym 

frekwencja była jednak bardziej zróżnicowana (duże odchylenie standardowe od średniego odsetka) 

niż wśród stacjonarnych. Odnotowano tu kierunki studiów, na których wypełniono 100% ankiet, ale 

także i takie, na których wypełniono zaledwie 1,5%.  

W porównaniu z poprzednią edycją badania odsetek wypełnionych ankiet uległ zwiększeniu 

jedynie na takich kierunkach jak: kosmetologia, pielęgniarstwo I stopnia, ratownictwo medyczne i 

zdrowie publiczne I stopnia. Istotny spadek tego odsetka (więcej niż 10pkt. procentowych) 

odnotowano na takich kierunkach, jak: dietetyka, położnictwo pomostowe i farmacja. Szczegółową 

analizę frekwencji w/g kierunków studiów i poprzednich edycji badania zawarto w Tabela 3. 

Tabela 3. Frekwencja w badaniu na poszczególnych kierunkach w latach 2010-2011 

  Frekwencja w roku  

2010/2011 [%] 

Frekwencja w roku 

2011/2012 [%] 

Frekwencja w roku 

2012/2013 [%] 

Zmiana frekwencji 

w stosunku do roku 

2011/2012 [%] 

Dietetyka 59,3 53,63 36,30 -17,33 

Fizjoterapia I 36,41 36,99 27,73 -9,26 

Fizjoterapia II 14,54 21 20,44 -0,56 

Kosmetologia 47,99 36,25 38,89 2,64 

Pielęgniarstwo I 26,9 32,96 46,02 13,06 

Pielęgniarstwo II 16,46 22,45 16,49 -5,96 

Położnictwo I 27,91 32,79 23,84 -8,95 

Położnictwo II 30,03 27,42 17,90 -9,52 

Położnictwo - pomostowe - 42,71 7,71 -35,00 

Ratownictwo Medyczne  16,89 25,27 30,08 4,81 

Zdrowie Publiczne I 41,26 24,54 30,12 5,58 

Zdrowie Publiczne II 15,94 17,26 15,45 -1,81 

Analityka Medyczna 34,13 33,79 31,42 -2,37 

Farmacja 22,58 21,56 3,66 -17,90 

Lekarski I wydział 
11,35 

25,5 19,95 -5,55 

Lekarski II wydział 26,92 22,77 -4,15 

Lekarsko-dentystyczny 20,37 22,44 22,38 -0,06 

Techniki Dentystyczne 47,84 29,84 21,69 -8,15 

RAZEM: 21,58 26,74 23,84 -2,90 

 

Drugi wskaźnik frekwencji w badaniu informuje o odsetku zajęć dydaktycznych ocenionych 

przez studentów w roku akademickim 2012/2013. Pozwala on na określenie „zasięgu” realizowanej 

akcji ankietowej. Z danych wynika, że zdecydowana większość zajęć dydaktycznych oraz nauczycieli je 

prowadzących została oceniona. Na poziomie całej Uczelni oceniono 83,2%zajęć dydaktycznych. 

Porównując poszczególne kierunki najgorzej wypadają techniki dentystyczne, gdzie oceniono tylko 

nieco ponad połowę zajęć oraz farmacja, gdzie nie oceniono blisko 30% zajęć. Na pozostałych 

kierunkach sytuacja wygląda zadowalająco, choć tylko w dwu przypadkach oceniono 100% zajęć. Były 

to kierunki takie jak: położnictwo pomostowe i elektroradiologia. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, 

że ilość przedmiotów na tych dwóch kierunkach była znacznie niższa niż na pozostałych, stąd wynik ten 

był w tych przypadkach łatwiejszy do osiągnięcia. Odsetek zajęć dydaktycznych ocenionych w roku 

akademickim 2012/2013 z podziałem na kierunek studiów zawiera Tabela 4.  
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Tabela 4 Odsetek zajęć dydaktycznych ocenionych w roku akademickim 2012/2013 

Liczba 

zajęć

Zajęcia 

ocenione

% 

ocenionych

Liczba 

zajęć

Zajęcia 

ocenione

% 

ocenionych

Liczba 

zajęć 

Zajęcia 

ocenione % ocenionych 

Analityka Medyczna 316 290 91,8 81 64 79,01 397 354 89,17

Dietetyka 160 157 98,1 160 157 98,13

Elektroradiologia 72 72 100,0 72 72 100,00

Farmacja 674 561 83,2 508 256 50,39 1182 817 69,12

Fizjoterapia I° 350 343 98,0 89 27 30,34 439 370 84,28

Fizjoterapia II° 177 174 98,3 131 130 308 304 98,70

Kosmetologia 144 140 97,2 27 25 99,24 171 165 96,49

Kierunek Lekarski I Wydział 1294 1037 80,1 795 585 92,59 2089 1622 77,64

Kierunek Lekarski II Wydział 1304 1037 79,5 797 614 73,58 2101 1651 78,58

Lekarsko-dentystyczny 835 754 90,3 545 373 77,04 1380 1127 81,67

Pielęgniarstw o pomostow e 144 142 68,44 144 142 98,61

Pielęgniarstw o I° 421 418 99,3 421 418 99,29

Piolęgniarstw o II° 281 269 95,7 267 254 95,13 548 523 95,44

Położnictw o pomostow e 77 77 100,00 77 77 100,00

Położnictw o I° 320 316 98,8 320 316 98,75

Położnictw o II° 220 207 94,1 220 207 94,09

Ratow nictw o medyczne 374 336 89,8 85 70 82,35 459 406 88,45

Techniki dentystyczne 160 159 99,4 127 2 1,57 287 161 56,10

Zdrow ie Publiczne I° 293 290 99,0 293 290 98,98

Zdrow ie Publiczne II° 118 118 100,0 54 53 98,15 172 171 99,42

Razem 7513 6678 88,9 3727 2672 71,7 11240 9350 83,2

Kierunek
Studia stacjonarne Studia niestacjonarni Ogółem
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3. Ogólna ocena procesu dydaktycznego na UM w Lublinie 
 

Ogólna ocena procesu kształcenia na UM w Lublinie wynosi 4,441. Została ona wyliczona ze 

wszystkich ocen wystawionych przez studentów nauczycielom akademickim realizującym zajęcia 

dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013. Wszystkie pojedyncze oceny potraktowano tu łącznie, 

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

Uwzględniając w analizie ocen podział na  semestry zauważono, że nieco niżej oceniono zajęcia 

realizowane w semestrze zimowym niż w semestrze letnim i choć różnica nie jest wysoka, analiza 

wskazuje na jej istotność statystyczną. Tabela 5 zawiera oceny kształcenia w obu semestrach roku 

akademickiego 2012/2013. 

Tabela 5. Ogólna ocena procesu kształcenia na UM w Lublinie w roku 2012/2013 

  Semestr zimowy Semestr letni Ogółem 

Średnia ocena 4,43 4,46 4,44 

 

W stosunku do poprzednich edycji badania ogólna ocena kształcenia na UM nie uległa dużej 

zmianie. Jedynie w porównaniu z rokiem akademickim 2010/2011 zmiana jest istotna. W porównaniu 

z rokiem poprzednim aktualna ocena była nieco niższa, jednak spadek ten wynosi zaledwie jedną setną 

punktu procentowego. Dane zawarto na wykresie 3.  

Wykres 3. Ogólna ocena dydaktyki na UM w latach 2010-2013 

 

Badania wykazały, że najlepiej ocenianym aspektem kształcenia na UM Lublinie jest 

sprawiedliwość przyznawania zaliczeń oraz przejrzystość zasad i kryteriów oceniania, którymi 

nauczyciele posługują się podczas weryfikacji efektów kształcenia. Należy zwrócić uwagę na jakość 

programów kształcenia, gdyż na tle innych ocenianych aspektów dydaktyki to właśnie spełnienie 

oczekiwań pod względem treści przedmiotowych zajęć oraz „przyrost” wiedzy i umiejętności 

wynikający z uczestnictwa w poszczególnych zajęciach zostały ocenione najniżej.  

Przyjmując za punk odniesienia średnią ogólną ocenę (4,44) odnotowano, że poniżej tej wartości 

znalazły się również takie aspekty procesu kształcenia, jak umiejętność przekazywania wiedzy przez 

nauczycieli akademickich oraz dostępność nauczycieli dla studentów. 

Oceny poszczególnych elementów dydaktyki nie dostarczają powodów do niepokoju, jednak 

dążąc do doskonalenia procesu dydaktycznego na naszej Uczelni przede wszystkim należy zadbać o 

spełnienie oczekiwań studentów w czterech wymienionych aspektach. Oceny poszczególnych 

aspektów kształcenia w roku akademickim 2012/2013 zawiera rysunek 5. 
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Wykres 4.  Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na UM w Lublinie w roku 2012/2013 

 

W związku ze zmianą kryteriów oceny w porównaniu ze wcześniejszymi edycjami badania nie ma 

możliwości pełnego porównania zmiany ocen poszczególnych aspektów kształcenia. Można jedynie 

wskazać, że w poprzednich latach również poniżej średniej ogólnej oceny dla Uczelni oceniano aspekty 

związane z przekazywaniem wiedzy przez nauczyciela, takie jak: stopień stosowania odpowiednich 

metod dydaktycznych umożliwiających opanowanie treści zajęć, umiejętność przekazywania wiedzy 

przez nauczycieli oraz wykorzystywanie nowoczesnych metod kształcenia2. Oznacza to, że 

niezmiennie studenci mają wysokie oczekiwania pod względem zarówno treści jak i formy 

przekazywania wiedzy na UM w Lublinie, co powinno przełożyć się na działania wychodzące naprzeciw 

tym oczekiwaniom. W dalszej części raportu przedstawiono szczegółową analizę kształcenia na 

poszczególnych Wydziałach i kierunkach UM w Lublinie w celu uchwycenia specyfiki każdego z nich 

oraz przedstawienia indywidualnych rekomendacji dla działań doskonalących jakość kształcenia.  

4. Ocena dydaktyki na poszczególnych Wydziałach UM w Lublinie 
 

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

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach badaniach najniżej oceniony został II Wydział Lekarski z 

Oddziałem Anglojęzycznym. Najwyższe oceny w obu edycjach uzyskał  Wydział Pielęgniarstwa i Nauk 

o Zdrowiu. W porównaniu z poprzednią edycją badania oceny wszystkich Wydziałów z wyjątkiem 

Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu nieznacznie wzrosły. Najwyższy wzrost odnotowano na II 

Wydziale Lekarskim. Wyniki zawiera Wykres 5.  

Wykres 5. Ogólna ocena kształcenia na Wydziałach UM w Lublinie 

 

                                                           
2Porównaj: Raport ewaluacji jakości kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Lublin2011/2012 
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Wykres 6 przedstawia zestawienie wszystkich objętych badaniem kierunków studiów 

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

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

bardziej odzwierciedla poziom oczekiwań studentów względem kształcenia, niż rzeczywistą jakość 

procesu dydaktycznego na każdym z kierunków. Prawdopodobnie kierunki ocenione najniżej nie 

spełniają oczekiwań studentów w pełni, gdyż oczekiwania te są bardzo wysokie. Kierunki studiów takie 

jak: lekarski i lekarsko-dentystyczny znajdujące się na końcowych pozycjach  rankingu należą do 

kierunków trudnych a zakres materiału do opanowania jest bardzo duży, dlatego studenci stawiają  

wysokie wymagania w stosunku  do nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia dydaktyczne  oraz 

wobec innych aspektów kształcenia.  Szczególnie istotne jest, aby zapewnić studentom jak 

najskuteczniejsze metody kształcenia, maksymalne wykorzystywanie czasu podczas zajęć oraz 

staranne dobieranie treści przedmiotowych, gdyż każde powtarzanie materiału z punktu widzenia 

studenta stanowi stratę czasu i jest przyczyną zdarzającej się krytycznej postawy pod tym względem.  

Wykres 6.  Ocena poszczególnych kierunków w roku 2012/2013 
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4.1 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 

 

Ogólna ocena kształcenia na Wydziale 

 

Średnia ocena procesu kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki 

Medycznej wyniosła 4,45, i jest to drugi najwyżej oceniony przez studentów Wydział na UM. Ponadto 

odnotowano nieznaczny wzrost oceny w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to ocena wyniosła 4,42. 

Podobnie jak na innych Wydziałach, widoczna jest tendencja do niższego oceniania dwóch badanych 

aspektów kształcenia, dotyczących jakości treści przedmiotowych zajęć. Pierwszy, najniżej oceniony, 

to ogólne spełnienie oczekiwań odnośnie treści realizowanych podczas zajęć, drugi natomiast, szerszy 

zakresowo, dotyczy rozwoju umiejętności i wiedzy wynikającego z uczestnictwa w poszczególnych 

zajęciach dydaktycznych. Pomimo, iż oceny tych aspektów były dość wysokie, należy podjąć działania 

związane z bardziej szczegółową analizą sytuacji na poszczególnych kierunkach Wydziału pod tym 

względem. Rekomenduje się zatem analizę sylabusów poszczególnych przedmiotów pod kątem 

zakładanych efektów kształcenia oraz stosowanych narzędzi i metod dydaktycznych w celu 

udoskonalenia kształcenia tak, aby spełniało ono oczekiwania studentów w możliwie najwyższym 

stopniu. Poniżej średniej ogólnej oceniono również umiejętność przekazywania wiedzy przez 

nauczycieli akademickich oraz dostępność nauczycieli dla studentów. 

Oceny poszczególnych aspektów kształcenia na Wydziale zawiera Wykres 7.  

Rysunek 7 Ocena Wydziału Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej ze względu na poszczególne aspekty kształcenia 

 
 

W dalszej części  raportu przeprowadzono analizę ocen na poszczególnych kierunkach Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej. 
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Farmacja 

 

Ogółem proces dydaktyczny na kierunku farmacja został oceniony wysoko. Ocena 4,44 sytuuje 

go na dziesiątej pozycji w porównaniu z pozostałymi kierunkami realizowanymi na UM w Lublinie (w 

rankingu znalazło się ich 20, gdyż osobno traktowane są kierunki realizowane na I i II stopniu oraz w 

systemie pomostowym. Ranking kierunków zawiera Wykres 6).  W roku akademickim 2012/2013 ocena 

kształcenia na kierunku osiągnęła najwyższą wartość w porównaniu z poprzednimi edycjami badania, 

jednak należy pamiętać o bardzo niskiej frekwencji studentów tego kierunku w badaniu, wynoszącej 

3,7%. Oceny w poszczególnych latach akademickich przedstawia Wykres 8.  

Wykres 8. Zmiana oceny kształcenia na kierunku farmacja 

 
 

Przyjmując za punkt odniesienia średnią ogólną dla kierunku, wynosząca 4,44, widać, że 

poniżej tej wartości znalazły się takie aspekty kształcenia, jak: spełnienie oczekiwań pod względem 

przekazywanych treści oraz rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych. Nieco wyżej, lecz również 

poniżej średniej ogólnej oceniono umiejętność przekazywania wiedzy przez nauczyciela i dostępność 

nauczyciela dla studentów. Należy zatem szczególną uwagę przywiązywać do kształtowania 

programów studiów, tak by oczekiwania studentów w tym zakresie były spełnione w możliwie 

najwyższym stopniu. Szczegółowa analiza sylabusów pod kątem zdefiniowanych w ramach 

poszczególnych modułów efektów kształcenia, sposobów ich weryfikacji oraz stosowanych metod 

dydaktycznych umożliwiłaby ustalenie przyczyny występowania tendencji, dotyczącej niższego 

oceniania aspektów kształcenia  związanych z „przyrostem kompetencji” oraz jakością treści 

dydaktycznych, która występuje również na pozostałych kierunkach. Analiza taka umożliwiłaby 

weryfikację adekwatności stosowanych metod dydaktycznych do specyfiki każdego z przedmiotów, co 

jest istotne ze względu na fakt, że „przekazywanie wiedzy przez nauczyciela” w ocenach studentów 

również wypada nieco poniżej średniej ogólnej.  

Wykres 9 zawiera oceny wszystkich objętych badaniem aspektów kształcenia.  
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Wykres  9. Ocen kształcenia na kierunku farmacja ze względu na poszczególne aspekty kształcenia 

 
 

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

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

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

akademickich chcących doskonalić swój warsztat dydaktycznych, gdyż często uzasadniano także 

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

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

Zaczynając od najniżej ocenionego aspektu, jakim jest zadowolenie pod względem 

przekazywanych treści, należy wskazać, że główną przyczyną jego braku (najczęściej pojawiająca się w 

komentarzach studentów) jest nieprzydatność treści niektórych zajęć z punktu widzenia kierunku 

studiów i przyszłej praktyki zawodowej farmaceutów. Wskazano, że ćwiczenia z przedmiotu 

biotechnologia farmaceutyczna były bardzo długie a zasadność ich prowadzenia na kierunku farmacja 

była wątpliwa. Jak pisze student: „nie wiem czy kiedyś mi się to przyda...ćwiczenia te są niepotrzebne i 

nic nie wnoszą”. Wskazano również, że ćwiczenia z przedmiotu metody projektowania leków w takiej 

formie „nic nie wnoszą na 4 roku.” Również przedmiot Analiza bromatologiczna w ocenie 

bezpieczeństwa i jakości żywności został wskazany jako niespełniający oczekiwań pod względem 

przekazywanych treści. Przyczyną jest nieodpowiedni dobór treści przedmiotowych z punktu widzenia 

kierunku studiów. Jak pisze student: „Oglądanie zarodników grzybów pod mikroskopem na 4 roku 

studiów nie do końca wydaje mi się potrzebne. Niektóre tematy przydatne, niektóre nie i dodatkowe za 

bardzo rozwinięte (budowy grzybów, średnice blaszek).” Studenci zwracali również uwagę, że podczas 

niektórych zajęć treści były powtarzane. Jak pisze student: „tematy dotyczące toksyczności substancji 

uzależniających były powtórzeniem tego, czego uczyliśmy się rok wcześniej na przedmiocie „środki 

uzależniające”. Niepotrzebnie uczymy się tego samego jeszcze raz na Toksykologii.”. Również zajęcia z 

przedmiotu toksykologia nie spełniają oczekiwań niektórych studentów, gdyż w ich opinii są one w 

niewielkim stopniu związane z zawodem farmaceuty. Jak pisze student: „materiał w 60 % niezwiązany 

z moim zawodem. Ogólnie sens tego przedmiotu jest dla mnie niezrozumiały, gdyż tak obszerna wiedza 

jest raczej wskazana dla analityków medycznych, co by się pokrywało z ich zawodem.” Sens tego 

komentarza wydaje się wskazywać na potrzebę wprowadzania podczas zajęć problematyki użytecznej 

w zawodzie farmaceuty, natomiast mniejszą uwagę kłaść na treści ogólne. Zwłaszcza, że 

niedostateczny jest również praktyczny wymiar tego przedmiotu, na co wskazuje student pisząc o 

jednym z przedmiotów: „ćwiczenia bardziej przypominają seminaria. Zajęć praktycznych na 

toksykologii właściwie nie ma”.  
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Innym przykładem przyczyny niezadowolenia pod względem treści przekazywanych podczas 

zajęć jest nadmierne akcentowanie wiedzy teoretycznej przy jednoczesnym niewystarczającym 

uwzględnieniu aspektu praktycznego. Przedmiot Synteza i technologia środków leczniczych została 

skomentowany w następujący sposób: „syntetyczna część przedmiotu to bezużyteczna i bardzo 

czasochłonna „pamięciówka”, która zabiera studentom czas na naukę naprawdę ważnych 

przedmiotów (np. farmakologii). Moim zdaniem część syntetyczna powinna być ograniczona do 

ćwiczeń laboratoryjnych.”, „za mało zajęć praktycznych, za dużo niepotrzebnej wiedzy”. Inna osoba 

pisała: „Nie nauczyłam się nic, wykład i egzamin w takiej formie jest bez sensu. Po co mamy się uczyć 

200 syntez na pamięć?! Nikomu to się nie przydaje, zajmuje czas. Same ćwiczenia były ciekawe, 

powinno być ich więcej kosztem wykładów.” Należy zatem równoważyć część teoretyczną i praktyczną, 

ponieważ nauka „czystej” teorii jest mało efektywna, jeżeli nie ma możliwości zastosowania zdobytej 

wiedzy w praktyce. Wydaje się, że należy ukierunkowywać proces kształcenia na aktywizujące metody 

dydaktyczne, gdyż są one w opinii zarówno studentów, jak i specjalistów bardziej efektywne. 

Generalnie studenci farmacji niezwykłą wagę przykładają do praktycznego wymiaru 

kształcenia, co widać na podstawie częstotliwości pojawiania się komentarzy dotyczących tego 

aspektu. Niewystarczająca liczba ćwiczeń lub ich jakość, która nie umożliwia w zadowalającym stopniu 

opanowanie umiejętności praktycznych jest jedną z czterech najczęściej wskazywaną przyczyną 

niezadowolenia studentów. Ogólna wysoka ocena kształcenia pod tym względem wskazuje, że nie ma 

powodów do niepokoju, a zaniedbania pod tym względem należą do rzadkości, jednak analiza 

wskazuje, że sytuacje takie zdarzają się i mogą mieć negatywny wpływ na całość procesu kształcenia.  

Kolejną wskazaną przyczyną niezadowolenia jest fakt, że czas przewidziany na realizację 

niektórych przedmiotów jest niewystarczający do opanowania ich treści.  Jest to drugi najczęściej 

wskazywany w komentarzach aspekt. Jak piszą studenci, w przypadku przedmiotu patofizjologia: „za 

dużo materiału, trzeba gonić żeby wszystko przerobić”, lub: „przedmiot powinien być całoroczny”. W 

przypadku przedmiot farmakologia również wskazano, że jest tu zbyt dużo treści do przekazania i za 

mało czasu. Zajęcia zdaniem studenta: „to gonitwa długopisów”.  W wyniku zbyt dużego materiału 

przewidzianego na zajęcia są one realizowane w zbyt szybkim tempie, jak w przypadku przedmiotu 

biotechnologia farmaceutyczna, gdzie studenci wskazują, że: „w wyniku zbyt szybkiego prowadzenia 

zajęć były one chaotyczne i nie dało się nic zanotować, mimo iż przedmiot był bardzo ciekawy”.  

Zbyt mało godzin w opinii wielu studentów przeznaczono również na przedmiot leki 

pochodzenia naturalnego, który w ich opinii jest bardzo przydatny z punktu widzenia przyszłej praktyki 

zawodowej. Jak piszą studenci: „przedmiot jest bardzo przydatny, świetnie prowadzony, myślę, że 

powinien trwać dłużej kosztem innych niepotrzebnych zajęć”. Inna osoba pisze, że : „przedmiot jest 

bardzo potrzebny, na zajęciach można zdobyć bardzo przydatną wiedzę” lub: „przedmiot jest równie 

ważny jak farmakologia, daje wiedzę potrzebną w praktyce aptecznej. Przedmiot powinien być 

rozłożony na cały rok.” Najbardziej dosadnie wyraził się student pisząc:         „dajecie godziny na jakieś 

nieprzydatne przedmioty, a te, najbardziej wartościowe, traktujecie po macoszemu.” 

Ważne dla studentów jest również to, w jakiej atmosferze przebiegają zajęcia. Jak wskazują 

komentarze, nerwowa atmosfera wprowadzana przez nauczyciela nie sprzyja zaangażowaniu 

,wymianie myśli, zadawaniu pytań nauczycielowi, co wydaje się niezwykle istotne dla efektywnego 

przebiegu dydaktyki. Podejście nauczycieli do studentów jest na tym kierunku ocenione wysoko, 

jednak zdarzają się wyjątki, na co wskazali studenci w komentarzach. Jeden ze studentów wskazał 

:„niestety Pani Prof. nie jest osobą miłą”. „Ma bardzo wrogie podejście do studentów choć treści, które 

chciała nam przekazać były całkiem interesujące”. 
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Kolejnym elementem ocenionym poniżej oceny ogólnej dla kierunku była dostępność 

nauczyciela dla studentów, która jest niezwykle ważna, zwłaszcza w przypadku tak wymagających 

kierunków studiów jakim jest farmacja. Możliwość indywidualnych konsultacji i wyjaśnienia treści 

sprawiających studentom trudności jest niezwykle istotna, i pomimo dość wysokiej oceny tego 

aspektu, należy szczególnie o to zadbać ponieważ zdarzają się przypadki, gdy nauczyciele są w bardzo 

ograniczonym stopniu dostępni dla studentów. Problematyczna dla studentów była sytuacja, gdy jak 

pisze student : „Pan Profesor wymaga, żeby osobiście przychodzić do niego po wpis do indeksu, przy 

czym jest bardzo trudno dostępny”. Zdarzały się również sytuacje, gdzie studenci wskazali 

niepunktualność lub nieobecność nauczycieli podczas zajęć. Jednak takie sytuacje na kierunku 

farmacja należą do zdecydowanej rzadkości, o czym świadczy wysoka średnia ocena dostępności 

nauczycieli dla studentów.  

Nie powinny budzić zastrzeżeń takie elementy procesu kształcenia jak sprawiedliwość 

oceniania, przejrzystość kryteriów, którymi posługują się nauczyciele akademiccy podczas 

przyznawania zaliczeń. Na podstawie średnich ocen tych aspektów można uznać je za mocną stronę 

kształcenia na kierunku farmacja. Natomiast analiza komentarzy dostarcza informacji wskazujących, 

że należy na ten aspekt zwracać szczególną uwagę, tak by zasady przyznawania zaliczeń nie budziły 

żadnych wątpliwości. O tym, że jest to dla studentów bardzo ważny element procesu dydaktycznego 

świadczy duża ilość komentarzy pojawiających się w przypadku jego oceny. Negatywnie oceniano 

sytuacje, kiedy zasady zaliczania zmieniały się w ciągu roku, lub w ogóle nie były znane studentom. Z 

negatywną oceną spotykały się również przypadki, kiedy wymagania nie zostały szczegółowo określone 

lub były zmieniane.  Bardzo ważne jest, aby studenci znali kryteria, którymi posługuje się nauczyciel 

oceniając ich pracę, ponieważ w innym wypadku zachodzi podejrzenie o wpływie pozamerytorycznych 

czynników. Negatywnie oceniono również przypadek, gdy zestawy pytań na zaliczenie były nierówne 

pod względem wymagań, co budziło poczucie niesprawiedliwości wśród studentów. 

Na podstawie komentarzy można ustalić, że za wyjątkowo nieskuteczną metodę kształcenia  

studenci uznają „podającą” formę przekazywania wiedzy, zwłaszcza gdy przybiera ona postać 

monotonnego wygłaszania wykładu bądź czytania slajdów lub dyktowania treści do zanotowania w 

zeszytach. Jak pisze jeden ze studentów: „Pani Profesor powinna mówić więcej o zastosowaniu leków 

w życiu codziennym, a nie tylko czytać wykłady z treścią przepisaną z książki – każdy może sam 

przeczytać”. Szczególnie doceniane jest natomiast podejście nauczyciela polegające na zaangażowaniu 

obu stron w przebieg zajęć. Najczęściej pojawiającym się uzasadnieniem pozytywnej oceny nauczyciela 

były argumenty, w których wskazywano na: ciekawą formę przekazywania wiedzy przez nauczyciela, 

wyczerpujące tłumaczenie skomplikowanych zagadnień w sposób prosty, przystępny dla studentów na 

danym etapie kształcenia. Podkreślono wagę zaangażowania nauczyciela, który wspiera, interesuje się 

postępami studentów, tłumaczy i chętnie odpowiada na zadane mu pytania. Ponadto często doceniano 

umiejętność „zarażania” pasją do przedmiotu, zainteresowanie jego tematyką. Warunkiem tego, jak 

wynika z analizy komentarzy, jest wysoki poziomie przygotowania merytorycznego nauczyciela do 

prowadzenia zajęć. 

Cechy nauczycieli szczególnie doceniane przez studentów dobrze przedstawiają komentarze 

umieszczone przez studentów, z których wybrano te, najbardziej reprezentatywne. Wśród nich 

wskazano: „prowadzący jest kompetentny, umie przekazać wiedzę w umiejętny oraz ciekawy sposób. 

Jest wymagający ale jednocześnie sprawiedliwy.” Inny przykład postawy wyjątkowo cenionej przez 

studentów wskazał student, pisząc: „Pan Dr zawsze jest dostępny dla studentów, wręcz zachęca aby 

pytać o niezrozumiałe rzeczy. Nigdy nie odmówił, gdy student prosił o pomoc, o wyjaśnienie jakiegoś 
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tematu, zawsze chętnie pozwala na wgląd do kolokwium.” Inna osoba docenia sytuację, gdy 

prowadzący: „pomaga rozwiązywać problemy, które pojawiają się podczas pracy w laboratorium, 

wyjaśnia wszystko rzeczowo i w prosty, łatwy do zrozumienie sposób.” , „Pani mgr jest bardzo 

zaangażowana w swoją pracę, a wiedze przekazuje w sposób ciekawy. Widać u niej dużą kompetencję”.  

Bardzo ważny elementem procesu kształcenia został wskazany przez studentkę, która doceniła 

sytuację, gdy : „po napisaniu kolokwium możliwy był wgląd w prace. Pani Dr pokazywała błędy i 

tłumaczyła, jaki powinny być poprawne rozwiązania. Tak powinno być zawsze”. Niezwykle ważnym 

elementem kształcenia jest tzw. Ocena formatywna, której istotą jest informacja zwrotna. Skuteczność 

tej metody w dydaktyce potwierdza szczególna aprobata studentów widoczna w komentarzach. 

Przykładem dobrej praktyki jest również wskazana przez studentów sytuacja, kiedy : „ Pan doktor umie 

w sposób ciekawy przekazać swoją ogromną wiedzę. Zajęcia nigdy nie są nudne. Stara się 

zwizualizować każdy problem chemiczny, który nie jest dla nas do końca zrozumiały w teorii.”  

Kolejną ważną informacją, na którą wskazują studenci, a która nie jest oczywista, jest fakt, że 

doceniają oni nauczycieli bardzo wymagających. Nie jest zatem prawdą, że wyższe oceny w ankietach 

studenckich dostają osoby, które mniej wymagają i bez problemu przyznają zaliczenia. Jak pisze 

student uzasadniając wysoką ocenę przyznaną nauczycielowi: „Pan doktor był wymagający, aczkolwiek 

nie działał ze szkodą dla studentów. Uważam, że wręcz przeciwnie, zależało mu na tym, aby nas czegoś 

nauczyć.” Ważna dla studentów, jak już wcześniej wskazano, jest atmosfera zajęć, która sprzyja 

aktywności, zadawaniu pytań bez obaw narażenia się wykładowcy. Jest to trzeci najczęściej  

wskazywany komentarz podczas uzasadniania pozytywnej oceny nauczyciela. Doceniano również 

umiejętność przekazywania treści teoretycznych w sposób umożliwiający odniesienie ich do 

praktycznego zastosowania a także umiejętne wykorzystanie narzędziami multimedialnych 

wspierających dydaktykę.  

W komentarzach studentów pojawiły się również sugestie dotyczące doskonalenia procesu 

kształcenia na kierunku farmacja. Wskazano, że tak ważny przedmiot, jakim jest Patofizjologia 

powinien zostać przeniesiony na 3 rok studiów, przed rozpoczęciem zajęć z Farmakologii. Zdaniem 

studentów przyczyniło by się to do lepszej efektywności procesu kształcenia. Wskazano również, że: 

„taki przedmiot jak Patofizjologia, z tak dużą ilości wiedzy do przyswojenia na egzamin, powinien być 

wcześniej np:  po egzaminie z fizjologii - czyli tak jak jest na Stomatologii czy na Kierunku Lekarskim”. 

Warto zatem zwrócić uwagę na możliwość zmiany organizacji programu studiów, tak aby ułatwić 

studentom przyswajanie wiedzy z przedmiotów, których zakres jest największy.   

Ważną informacją dotycząca efektywności procesu kształcenia są sugestie dotyczące akustyki 

w niektórych salach wykładowych. Problem pojawia się w sytuacji, gdy nauczyciel nie dysponuje 

silnym, donośnym głosem i z jakiegoś powodu nie wykorzystuje mikrofonu podczas wykładu, co 

powoduje przeszkodę dla efektywnego przekazania wiedzy studentem, na co zwrócili uwagę w 

komentarzach.  

Wśród studentów  kierunku farmacja widoczna jest nieznaczna różnica w ocenach 

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

wszystkie aspekty kształcenia nieco wyżej niż studenci studiów stacjonarnych.  Być może jest to 

spowodowane wyższymi oczekiwaniami wobec procesu kształcenia tych ostatnich. Największe różnica 

została zaobserwowana  w zakresie oczekiwań dotyczących treści przekazywanych w ramach 

poszczególnych zajęć oraz w ocenie rozwoju wiedzy i umiejętności praktycznych wynikających z 

uczestnictwa w zajęciach. Należy zatem dokonać dodatkowej analizy sytuacji pod tym względem, gdyż 
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dane z badania ankietowego nie umożliwiają ustalenia przyczyny tego stanu rzeczy. Wykres 24 zawiera 

zestawienie ocen ze względu na formę studiów.  

Wykres 10. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku farmacja według formy studiów 

 
 

Rekomendacje  

 

 Ogólna ocena jakości kształcenia na kierunku farmacja jest wysoka. Obecna ocena jest 

najwyższa od trzech lat jednak niezbędne jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie 

udziału studentów w badaniu oceny jakości kształcenia.  

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

ocenionych aspektów dydaktyki, takich jak: jakość treści zajęć dydaktycznych oraz rozwój 

wiedzy i umiejętności praktycznych. 

 Należy doskonalić warsztat dydaktyczny nauczycieli, gdyż zdarzają się osoby negatywnie 

oceniane pod względem umiejętności przekazywania wiedzy. 

 Należy zapewnić dostępność studentom możliwość konsultacji w ramach wszystkich 

przedmiotów, gdyż zdarzają się przypadki, że nauczyciel jest dla studentów poza zajęciami 

niedostępny. 

 Należy zwrócić uwagę na jakość treści przedmiotów: biotechnologia farmaceutyczna, metody 

projektowania leków, gdyż w obecnej formie uznawane są za nieprzydatne przez niektórych 

studentów.  

 Przedmiot analiza bromatologiczna w ocenie bezpieczeństw i jakości żywności realizowany w 

obecnej formie oraz na czwartym roku studiów jest zdaniem studentów nieprzydatny. 

 Należy zwrócić uwagę na wskazany problem powtarzania treści zajęć z przedmiotu środki 

uzależniające w ramach ćwiczeń z przedmiotu toksykologia.  

 Należy zadbać o jakość zajęć praktycznych, gdyż zdarzają się sytuacje niezadowolenia pod tym 

względem. Problem dotyczy zajęć praktycznych z przedmiotu toksykologia.  
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 Studenci wskazują na zbyt małą liczbę godzin przeznaczoną na zajęcia z 

przedmiotów: patofizjologia, farmakologia, biotechnologia farmaceutyczna. Efektem jest zbyt 

duże tempo realizacji zajęć wpływające niekorzystnie na ich jakość.  

 Kumulacja zajęć z przedmiotów patofizjologia, farmakologia oraz fizjologia w jednym roku w 

opinii studentów niekorzystnie wpływa na opanowanie wszystkich efektów kształcenia 

założonych w ich programie. Sugerowano przeniesienie jednego z nich na inny etap studiów.  

 Pojawiła się sugestia studentów dotycząca możliwości zwiększenia liczby godzin 

przeznaczonych na przedmiot leki pochodzenia naturalnego, kosztem innych, mniej 

przydatnych w praktyce zawodowej zajęć.  

 Dążąc do doskonalenia warsztatu dydaktycznego należy zmierzać w kierunku stosowania 

interaktywnych form realizacji zajęć, polegających na zaangażowaniu obu stron, zarówno 

nauczyciela, jaki i studentów. Szczególnie ważne jest bieżące sprawdzanie postępów 

studentów w nauce oraz wyjaśnianie kwestii stwarzających trudności.  Skrajnie nieskuteczną i 

nieefektywna metodą nauczania jest w opinii studentów dyktowanie, odczytywanie treści 

wykładów z książki, notatek lub prezentacji.  

 Szczególnie docenianą umiejętnością jest budowanie odpowiednich relacji między 

nauczycielem a studentami, które sprzyjają interakcji, umożliwiają swobodny przepływ 

informacji, artykułowania problemów i trudności napotykanych podczas uczenia się nowych 

umiejętności. 

 Na wysoką ocenę wpływa poziom wymagań stawianych studentom przez nauczyciela. 

Szczególnie doceniane są osoby wymagające, jednak bardzo ważna jest przejrzystość 

stosowanych kryteriów oceniania oraz znajomość oczekiwań nauczyciela wobec studentów. 

Należy zatem skrupulatnie podchodzić do końcowego etapu kształcenia, jakim jest weryfikacje 

jego efektów.   

 Należy zadbać o dobrą akustykę sal wykładowych, gdyż zdarzają się problemy z tym związane.  

 

 

Oceny nauczycieli akademickich prowadzących poszczególne zajęcia  

Tabela 6 zawiera oceny nauczycieli akademickich prowadzących poszczególne zajęcia na 

kierunku farmacja. W zestawieniu osobno potraktowano zajęcia prowadzone na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia realizowane w trybie niestacjonarnym zostały oznaczone 

gwiazdką.   
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Tabela 6 Oceny zajęć prowadzonych na kierunku farmacja. 

 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia  Ocena Procent  wypełnionych ankiet

1 Anal i tyczne aspekty kontrol i  jakości  leków [seminarium] 4,82 19%

2 Anal i tyczne aspekty kontrol i  jakości  leków [seminarium] 3,93 19%

3 Anal i tyczne aspekty kontrol i  jakości  leków [seminarium] 3,82 19%

4 Anal i tyczne aspekty kontrol i  jakości  leków [seminarium] 4,39 19%

5 Anal i tyczne aspekty kontrol i  jakości  leków [seminarium] 3,95 14%

6 Anal i tyczne aspekty kontrol i  jakości  leków [seminarium]* 5,00 11%

7 Anal i tyczne aspekty kontrol i  jakości  leków [seminarium]* 5,00 11%

8 Anal i tyczne aspekty kontrol i  jakości  leków [seminarium]* 5,00 11%

9 Anal i tyczne aspekty kontrol i  jakości  leków [seminarium]* 5,00 11%

10 Anal iza  bromatologiczna w ocenie bezpieczeństwa i  jakości  żywności  [ćwiczenia] 3,83 41%

11 Anal iza  bromatologiczna w ocenie bezpieczeństwa i  jakości  żywności  [ćwiczenia]* 4,00 25%

12 Anal iza  bromatologiczna w ocenie bezpieczeństwa i  jakości  żywności  [seminarium] 3,84 41%

13 Anal iza  bromatologiczna w ocenie bezpieczeństwa i  jakości  żywności  [seminarium]* 5,00 25%

14 Anal iza  skuteczności , przydatności  i  dzia łań niepożądanych leków [seminarium] 4,63 32%

15 Anal iza  związków pochodzenia  natura lnego [ćwiczenia] 3,61 29%

16 Anal iza  związków pochodzenia  natura lnego [ćwiczenia] 3,70 23%

17 Anal iza  związków pochodzenia  natura lnego [ćwiczenia] 3,83 29%

18 Anal iza  związków pochodzenia  natura lnego [ćwiczenia] 2,63 29%

19 Anal iza  związków pochodzenia  natura lnego [ćwiczenia] 3,77 29%

20 Anal iza  związków pochodzenia  natura lnego [wykład] 3,73 23%

21 Anal iza  związków pochodzenia  natura lnego [wykład] 3,71 20%

22 Anal iza  związków pochodzenia  natura lnego [wykład] 3,73 20%

23 Anatomia  [ćwiczenia] 4,80 49%

24 Anatomia  [ćwiczenia] 4,30 40%

25 Anatomia  [ćwiczenia] 4,79 61%

26 Anatomia  [ćwiczenia] 4,80 34%

27 Anatomia  [ćwiczenia]* 4,04 48%

28 Anatomia  [ćwiczenia]* 4,67 60%

29 Anatomia  [wykład] 4,20 32%

30 Anatomia  [wykład]* 4,32 44%

31 Aptekarstwo polskie [seminarium] 3,99 36%

32 Aptekarstwo polskie [seminarium]* 3,55 22%

33 BHP [wykład] 3,97 31%

34 BHP [wykład]* 3,98 44%

35 Biochemia  [ćwiczenia] 4,57 40%

36 Biochemia  [ćwiczenia] 4,57 5%

37 Biochemia  [ćwiczenia] 4,57 15%

38 Biochemia  [ćwiczenia] 4,45 30%

39 Biochemia  [ćwiczenia] 4,86 20%

40 Biochemia  [ćwiczenia] 4,21 25%

41 Biochemia  [ćwiczenia] 4,62 30%

42 Biochemia  [ćwiczenia] 4,86 31%

43 Biochemia  [ćwiczenia] 4,81 33%

44 Biochemia  [ćwiczenia]* 4,64 25%

45 Biochemia  [ćwiczenia]* 5,00 20%

46 Biochemia  [ćwiczenia]* 3,21 100%

47 Biochemia  [wykład] 4,34 18%

48 Biochemia  [wykład]* 3,71 8%

49 Biofarmacja  [ćwiczenia] 4,57 10%

50 Biofarmacja  [ćwiczenia] 3,14 10%
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51 Biofarmacja  [ćwiczenia] 2,86 10%

52 Biofarmacja  [ćwiczenia] 3,43 10%

53 Biofarmacja  [ćwiczenia] 2,50 10%

54 Biofarmacja  [ćwiczenia] 5,00 7%

55 Biofarmacja  [seminarium] 4,43 21%

56 Biofarmacja  [seminarium] 4,64 12%

57 Biofarmacja  [seminarium] 1,00 5%

58 Biofarmacja  [seminarium] 3,74 12%

59 Biofarmacja  [wykład] 3,51 9%

60 Biofizyka  [ćwiczenia] 4,58 39%

61 Biofizyka  [ćwiczenia] 4,40 32%

62 Biofizyka  [ćwiczenia] 4,93 50%

63 Biofizyka  [ćwiczenia] 2,89 37%

64 Biofizyka  [ćwiczenia] 4,77 34%

65 Biofizyka  [ćwiczenia] 4,89 44%

66 Biofizyka  [ćwiczenia]* 4,57 67%

67 Biofizyka  [ćwiczenia]* 2,86 10%

68 Biofizyka  [ćwiczenia]* 4,29 56%

69 Biofizyka  [ćwiczenia]* 4,43 67%

70 Biofizyka  [wykład] 4,35 26%

71 Biofizyka  [wykład]* 4,43 44%

72 Biologia  molekularna [ćwiczenia] 4,55 21%

73 Biologia  molekularna [ćwiczenia] 4,73 24%

74 Biologia  molekularna [ćwiczenia] 3,43 11%

75 Biologia  molekularna [ćwiczenia] 4,57 40%

76 Biologia  molekularna [ćwiczenia]* 4,00 17%

77 Biologia  molekularna [wykład] 4,25 18%

78 Biologia  molekularna [wykład]* 3,29 8%

79 Biologia  z genetyką [ćwiczenia] 3,96 21%

80 Biologia  z genetyką [ćwiczenia] 4,05 43%

81 Biologia  z genetyką [ćwiczenia] 4,10 44%

82 Biologia  z genetyką [ćwiczenia] 4,36 43%

83 Biologia  z genetyką [ćwiczenia]* 4,27 56%

84 Biologia  z genetyką [ćwiczenia]* 3,43 10%

85 Biologia  z genetyką [ćwiczenia]* 4,75 67%

86 Biologia  z genetyką [wykład] 4,43 26%

87 Biologia  z genetyką [wykład]* 4,36 44%

88 Biotechnologia  farmaceutyczna [ćwiczenia] 4,29 36%

89 Biotechnologia  farmaceutyczna [ćwiczenia] 3,86 43%

90 Biotechnologia  farmaceutyczna [ćwiczenia] 4,05 23%

91 Biotechnologia  farmaceutyczna [ćwiczenia] 4,54 28%

92 Biotechnologia  farmaceutyczna [ćwiczenia] 4,71 22%

93 Biotechnologia  farmaceutyczna [ćwiczenia] 3,89 33%

94 Biotechnologia  farmaceutyczna [ćwiczenia] 4,63 50%

95 Biotechnologia  farmaceutyczna [ćwiczenia]* 3,86 14%

96 Biotechnologia  farmaceutyczna [ćwiczenia]* 5,00 25%

97 Biotechnologia  farmaceutyczna [ćwiczenia]* 3,38 60%

98 Biotechnologia  farmaceutyczna [seminarium] 3,15 30%

99 Biotechnologia  farmaceutyczna [seminarium]* 3,89 15%

100 Biotechnologia  roś l in z biotechnologią farmaceutyczną [seminarium] 3,88 17%

101 Biotechnologia  roś l in z biotechnologią farmaceutyczną [seminarium]* 3,00 50%
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102 Biotechnologia  w ochronie zdrowia  [seminarium] 4,90 15%

103 Biotechnologia  w ochronie zdrowia  [seminarium]* 5,00 17%

104 Botanika  [ćwiczenia] 3,50 40%

105 Botanika  [ćwiczenia] 4,93 20%

106 Botanika  [ćwiczenia] 3,19 33%

107 Botanika  [ćwiczenia] 4,74 37%

108 Botanika  [ćwiczenia] 4,00 40%

109 Botanika  [ćwiczenia] 4,71 25%

110 Botanika  [ćwiczenia] 4,71 29%

111 Botanika  [ćwiczenia] 4,07 33%

112 Botanika  [ćwiczenia]* 4,43 14%

113 Botanika  [ćwiczenia]* 4,33 33%

114 Botanika  [ćwiczenia]* 4,57 33%

115 Botanika  [ćwiczenia]* 3,57 50%

116 Botanika  [ćwiczenia]* 4,63 56%

117 Botanika  [seminarium] 4,62 20%

118 Botanika  [seminarium] 3,93 27%

119 Botanika  [seminarium] 4,37 40%

120 Botanika  [seminarium] 4,14 30%

121 Botanika  [seminarium]* 4,63 39%

122 Botanika  [seminarium]* 3,79 36%

123 Botanika  [wykład] 3,34 29%

124 Botanika  [wykład]* 3,83 38%

125 Botanika  jako prolegomena do leku roś l innego [seminarium] 4,50 40%

126 Botanika  jako prolegomena do leku roś l innego [seminarium] 4,02 47%

127 Bromatologia  [ćwiczenia] 3,96 33%

128 Bromatologia  [ćwiczenia] 4,36 22%

129 Bromatologia  [ćwiczenia] 4,36 40%

130 Bromatologia  [ćwiczenia] 3,54 36%

131 Bromatologia  [ćwiczenia] 3,38 39%

132 Bromatologia  [ćwiczenia]* 3,86 10%

133 Bromatologia  [ćwiczenia]* 3,67 30%

134 Bromatologia  [seminarium] 3,98 29%

135 Bromatologia  [seminarium] 3,59 28%

136 Bromatologia  [seminarium] 4,10 31%

137 Bromatologia  [seminarium]* 3,48 11%

138 Bromatologia  [seminarium]* 4,24 11%

139 Bromatologia  [seminarium]* 3,93 15%

140 Bromatologia  [wykład] 4,14 33%

141 Bromatologia  [wykład]* 4,90 11%

142 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia] 3,83 32%

143 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia] 4,15 23%

144 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia] 4,55 33%

145 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia] 4,05 21%

146 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia] 4,56 27%

147 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia] 4,29 25%

148 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia] 4,00 25%

149 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia] 4,37 28%

150 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia] 4,07 26%

151 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia] 3,43 28%
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152 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia] 4,68 22%

153 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia] 4,23 34%

154 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia]* 4,92 25%

155 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia]* 3,43 25%

156 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia]* 4,79 50%

157 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia]* 3,00 11%

158 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia]* 4,57 17%

159 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia]* 4,71 25%

160 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia]* 4,79 29%

161 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia]* 4,57 15%

162 Chemia anal i tyczna [ćwiczenia]* 4,64 9%

163 Chemia anal i tyczna [wykład] 4,54 31%

164 Chemia anal i tyczna [wykład]* 4,60 26%

165 Chemia fi zyczna [ćwiczenia] 4,54 18%

166 Chemia fi zyczna [ćwiczenia] 4,86 43%

167 Chemia fi zyczna [ćwiczenia] 3,50 25%

168 Chemia fi zyczna [ćwiczenia] 4,95 27%

169 Chemia fi zyczna [ćwiczenia] 5,00 28%

170 Chemia fi zyczna [ćwiczenia] 5,00 11%

171 Chemia fi zyczna [ćwiczenia] 4,81 43%

172 Chemia fi zyczna [ćwiczenia] 4,43 40%

173 Chemia fi zyczna [ćwiczenia] 3,71 31%

174 Chemia fi zyczna [ćwiczenia]* 4,95 43%

175 Chemia fi zyczna [ćwiczenia]* 5,00 7%

176 Chemia fi zyczna [wykład] 4,35 27%

177 Chemia fi zyczna [wykład]* 3,91 29%

178 Chemia leków [ćwiczenia] 4,71 10%

179 Chemia leków [ćwiczenia] 4,21 21%

180 Chemia leków [ćwiczenia] 4,18 23%

181 Chemia leków [ćwiczenia] 4,78 10%

182 Chemia leków [ćwiczenia] 5,00 14%

183 Chemia leków [ćwiczenia] 4,71 6%

184 Chemia leków [ćwiczenia] 4,36 19%

185 Chemia leków [ćwiczenia] 5,00 16%

186 Chemia leków [ćwiczenia] 5,00 20%

187 Chemia leków [ćwiczenia] 4,92 36%

188 Chemia leków [ćwiczenia] 4,76 16%

189 Chemia leków [ćwiczenia]* 5,00 22%

190 Chemia leków [ćwiczenia]* 4,14 20%

191 Chemia leków [ćwiczenia]* 3,78 50%

192 Chemia leków [ćwiczenia]* 4,86 11%

193 Chemia leków [seminarium] 4,76 14%

194 Chemia leków [seminarium] 4,80 16%

195 Chemia leków [seminarium] 4,50 13%

196 Chemia leków [seminarium] 4,85 14%

197 Chemia leków [seminarium]* 4,50 8%

198 Chemia leków [seminarium]* 4,00 4%

199 Chemia leków [seminarium]* 4,00 4%

200 Chemia leków [wykład] 4,74 15%

201 Chemia leków [wykład] 4,84 14%

202 Chemia leków [wykład]* 5,00 8%

203 Chemia leków [wykład]* 4,50 6%

204 Chemia leków [wykład]* 4,00 4%
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205 Chemia leków stosowanych w wybranych chorobach cywi l i zacyjnych [seminarium] 5,00 13%

206 Chemia leków stosowanych w wybranych chorobach cywi l i zacyjnych [seminarium] 5,00 13%

207 Chemia leków stosowanych w wybranych chorobach cywi l i zacyjnych [seminarium] 4,83 13%

208 Chemia leków stosowanych w wybranych chorobach cywi l i zacyjnych [seminarium] 5,00 13%

209 Chemia leków stosowanych w wybranych chorobach cywi l i zacyjnych [seminarium] 4,86 13%

210 Chemia leków stosowanych w wybranych chorobach cywi l i zacyjnych [seminarium] 4,91 13%

211 Chemia ogólna i  nieorganiczna [ćwiczenia] 3,95 39%

212 Chemia ogólna i  nieorganiczna [ćwiczenia] 5,00 56%

213 Chemia ogólna i  nieorganiczna [ćwiczenia] 4,57 30%

214 Chemia ogólna i  nieorganiczna [ćwiczenia] 4,47 59%

215 Chemia ogólna i  nieorganiczna [ćwiczenia] 4,69 26%

216 Chemia ogólna i  nieorganiczna [ćwiczenia] 3,84 32%

217 Chemia ogólna i  nieorganiczna [ćwiczenia] 4,93 44%

218 Chemia ogólna i  nieorganiczna [ćwiczenia] 4,36 15%

219 Chemia ogólna i  nieorganiczna [ćwiczenia]* 4,57 50%

220 Chemia ogólna i  nieorganiczna [ćwiczenia]* 4,87 67%

221 Chemia ogólna i  nieorganiczna [ćwiczenia]* 5,00 33%

222 Chemia ogólna i  nieorganiczna [ćwiczenia]* 3,04 67%

223 Chemia ogólna i  nieorganiczna [ćwiczenia]* 2,99 40%

224 Chemia ogólna i  nieorganiczna [wykład] 4,67 27%

225 Chemia ogólna i  nieorganiczna [wykład]* 4,86 29%

226 Chemia organiczna [ćwiczenia] 3,58 23%

227 Chemia organiczna [ćwiczenia] 5,00 11%

228 Chemia organiczna [ćwiczenia] 3,70 38%

229 Chemia organiczna [ćwiczenia] 4,95 32%

230 Chemia organiczna [ćwiczenia] 4,28 16%

231 Chemia organiczna [ćwiczenia] 4,71 34%

232 Chemia organiczna [ćwiczenia] 4,86 25%

233 Chemia organiczna [ćwiczenia] 4,74 33%

234 Chemia organiczna [ćwiczenia] 4,55 36%

235 Chemia organiczna [ćwiczenia]* 5,00 17%

236 Chemia organiczna [ćwiczenia]* 5,00 31%

237 Chemia organiczna [ćwiczenia]* 3,43 25%

238 Chemia organiczna [ćwiczenia]* 5,00 50%

239 Chemia organiczna [ćwiczenia]* 4,89 31%

240 Chemia organiczna [ćwiczenia]* 4,78 25%

241 Chemia organiczna [wykład] 4,05 43%

242 Chemia organiczna [wykład]* 3,96 16%

243 Chemia organiczna [wykład]* 3,93 16%

244 Choroby genetyczne w świetle badań molekularnych [seminarium] 4,97 13%

245 ćwiczenia  specja l i s tyczne z metodologią badań naukowych do pracy mgr [ćwiczenia] 4,93 40%

246 ćwiczenia  specja l i s tyczne z metodologią badań naukowych do pracy mgr [ćwiczenia] 5,00 25%

247 ćwiczenia  specja l i s tyczne z metodologią badań naukowych do pracy mgr [ćwiczenia] 5,00 25%

248 ćwiczenia  specja l i s tyczne z metodologią badań naukowych do pracy mgr [ćwiczenia] 5,00 50%

249 ćwiczenia  specja l i s tyczne z metodologią badań naukowych do pracy mgr [ćwiczenia] 5,00 33%

250 ćwiczenia  specja l i s tyczne z metodologią badań naukowych do pracy mgr [ćwiczenia] 5,00 100%

251 ćwiczenia  specja l i s tyczne z metodologią badań naukowych do pracy mgr [ćwiczenia] 5,00 50%

252 ćwiczenia  specja l i s tyczne z metodologią badań naukowych do pracy mgr [ćwiczenia] 5,00 17%

253 ćwiczenia  specja l i s tyczne z metodologią badań naukowych do pracy mgr [ćwiczenia] 5,00 25%

254 Dobra praktyka  dystrybucyjna  [wykład] 4,71 9%

255 Dobra praktyka  wytwarzania  produktów leczniczych [ćwiczenia] 4,49 21%



Ocena jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2012/2013 
 

 
25 

 

 

256 Dobra praktyka  wytwarzania  produktów leczniczych [ćwiczenia] 4,83 21%

257 Dobra praktyka  wytwarzania  produktów leczniczych [ćwiczenia] 4,66 21%

258 Dobra praktyka  wytwarzania  produktów leczniczych [ćwiczenia] 3,43 25%

259 Dobra praktyka  wytwarzania  produktów leczniczych [ćwiczenia] 4,77 21%

260 Dobra praktyka  wytwarzania  produktów leczniczych [wykład] 4,49 21%

261 Anal i tyczne aspekty kontrol i  jakości  leków-seminarium 4,29 24%

262
Dzia łania  niepożądane i  interakcje bioaktywnych składników pochodzenia  roś l innego 

[seminarium] 
4,96 11%

263
Dzia łania  niepożądane i  interakcje bioaktywnych składników pochodzenia  roś l innego 

[seminarium]* 
5,00 50%

264 Edukacja  ekologiczna [seminarium] 4,26 10%

265 Edukacja  ekologiczna [seminarium] 4,42 14%

266 Edukacja  ekologiczna [seminarium] 4,40 14%

267 Edukacja  ekologiczna [seminarium] 4,36 13%

268 Edukacja  ekologiczna [seminarium] 4,53 16%

269 Edukacja  ekologiczna [seminarium]* 5,00 9%

270 Edukacja  ekologiczna [seminarium]* 5,00 11%

271 Edukacja  ekologiczna [seminarium]* 5,00 11%

272 Edukacja  ekologiczna [seminarium]* 5,00 11%

273 Edukacja  ekologiczna [seminarium]* 5,00 14%

274 Ekonomika i  zarządzanie w farmacji  [ćwiczenia] 3,93 8%

275 Ekonomika i  zarządzanie w farmacji  [wykład] 3,90 8%

276 Ekonomika leku [seminarium] 3,88 9%

277 Etnobotanika  [wykład] 4,81 8%

278 Etnobotanika  [wykład]* 5,00 50%

279 Etyka zawodu [ćwiczenia] 4,09 26%

280 Etyka zawodu [ćwiczenia]* 4,24 11%

281 Etyka zawodu [wykład] 4,11 24%

282 Etyka zawodu [wykład]* 3,79 7%

283 Farmacja  praktyczna w aptece [ćwiczenia] 2,71 6%

284 Farmacja  praktyczna w aptece [ćwiczenia] 5,00 7%

285 Farmacja  praktyczna w aptece [ćwiczenia] 4,00 5%

286 Farmacja  praktyczna w aptece [ćwiczenia] 2,57 5%

287 Farmacja  praktyczna w aptece [ćwiczenia] 3,95 7%

288 Farmacja  praktyczna w aptece [ćwiczenia] 4,05 11%

289 Farmacja  praktyczna w aptece [ćwiczenia] 4,71 14%

290 Farmacja  praktyczna w aptece [ćwiczenia] 3,57 20%

291 Farmacja  praktyczna w aptece [ćwiczenia] 4,43 17%

292 Farmacja  praktyczna w aptece [ćwiczenia] 5,00 20%

293 Farmacja  praktyczna w aptece [ćwiczenia] 4,67 15%

294 Farmacja  praktyczna w aptece [ćwiczenia] 4,43 5%

295 Farmacja  praktyczna w aptece [ćwiczenia] 4,29 16%

296 Farmakogenetyka - teraźniejszość i  przyszłość [seminarium] 4,66 34%

297 Farmakogenetyka - teraźniejszość i  przyszłość [seminarium]* 4,76 20%

298 Farmakognozja  [ćwiczenia] 4,48 11%

299 Farmakognozja  [ćwiczenia] 4,85 11%

300 Farmakognozja  [ćwiczenia] 4,89 15%

301 Farmakognozja  [ćwiczenia] 4,65 27%

302 Farmakognozja  [ćwiczenia] 5,00 10%

303 Farmakognozja  [ćwiczenia] 4,71 12%

304 Farmakognozja  [ćwiczenia] 4,81 11%

305 Farmakognozja  [ćwiczenia] 4,06 13%

306 Farmakognozja  [ćwiczenia] 4,52 9%
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307 Farmakognozja  [ćwiczenia] 4,80 12%

308 Farmakognozja  [ćwiczenia] 4,83 11%

309 Farmakognozja  [ćwiczenia]* 5,00 4%

310 Farmakognozja  [ćwiczenia]* 4,57 4%

311 Farmakognozja  [ćwiczenia]* 5,00 4%

312 Farmakognozja  [ćwiczenia]* 5,00 4%

313 Farmakognozja  [ćwiczenia]* 4,78 5%

314 Farmakognozja  [ćwiczenia]* 5,00 8%

315 Farmakognozja  [ćwiczenia]* 3,00 4%

316 Farmakognozja  [ćwiczenia]* 4,00 4%

317 Farmakognozja  [ćwiczenia]* 5,00 4%

318 Farmakognozja  [wykład] 4,77 12%

319 Farmakognozja  [wykład] 4,81 11%

320 Farmakognozja  [wykład] 4,75 12%

321 Farmakognozja  [wykład]* 5,00 4%

322 Farmakognozja  [wykład]* 5,00 4%

323 Farmakognozja  [wykład]* 4,00 4%

324 Farmakokinetyka  [ćwiczenia] 5,00 8%

325 Farmakokinetyka  [ćwiczenia] 4,83 19%

326 Farmakokinetyka  [ćwiczenia] 4,71 11%

327 Farmakokinetyka  [ćwiczenia]* 5,00 8%

328 Farmakokinetyka  [wykład] 4,83 11%

329 Farmakokinetyka  [wykład]* 5,00 4%

330 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia] 3,89 14%

331 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia] 4,79 22%

332 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia] 4,43 30%

333 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia] 3,90 30%

334 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia] 4,62 27%

335 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia] 4,52 30%

336 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia] 4,77 24%

337 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia] 4,29 11%

338 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia] 4,83 23%

339 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia] 4,55 42%

340 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia] 4,50 22%

341 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia] 4,67 23%

342 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia] 4,63 28%

343 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia] 4,14 41%

344 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia]* 4,33 33%

345 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia]* 5,00 20%

346 Farmakologia  z farmakodynamiką [ćwiczenia]* 4,26 26%

347 Farmakologia  z farmakodynamiką [wykład] 4,67 21%

348 Farmakologia  z farmakodynamiką [wykład] 4,59 26%

349 Farmakologia  z farmakodynamiką [wykład] 4,33 19%

350 Farmakologia  z farmakodynamiką [wykład] 4,37 22%

351 Farmakologia  z farmakodynamiką [wykład] 4,38 17%

352 Farmakologia  z farmakodynamiką [wykład] 4,45 22%

353 Farmakologia  z farmakodynamiką [wykład] 4,49 21%

354 Farmakologia  z farmakodynamiką [wykład]* 4,29 7%

355 Farmakologia  z farmakodynamiką [wykład]* 4,21 7%

356 Farmakologia  z farmakodynamiką [wykład]* 4,60 7%

357 Farmakologia  z farmakodynamiką [wykład]* 4,57 10%
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358 Farmakologia  z farmakodynamiką [wykład]* 4,36 7%

359 Farmakologia  z farmakodynamiką [wykład]* 4,21 7%

360 Farmakoterapia  i  informacja  o lekach [ćwiczenia] 4,86 7%

361 Farmakoterapia  i  informacja  o lekach [ćwiczenia] 4,39 20%

362 Farmakoterapia  i  informacja  o lekach [ćwiczenia] 1,00 10%

363 Farmakoterapia  i  informacja  o lekach [ćwiczenia] 5,00 10%

364 Farmakoterapia  i  informacja  o lekach [ćwiczenia] 4,71 10%

365 Farmakoterapia  i  informacja  o lekach [ćwiczenia] 5,00 7%

366 Farmakoterapia  i  informacja  o lekach [ćwiczenia] 5,00 12%

367 Farmakoterapia  i  informacja  o lekach [wykład] 4,21 8%

368 Farmakoterapia  i  informacja  o lekach [wykład] 4,32 10%

369 Farmakoterapia  i  informacja  o lekach [wykład] 4,44 8%

370 Fizjologia  [ćwiczenia] 4,82 41%

371 Fizjologia  [ćwiczenia] 4,35 27%

372 Fizjologia  [ćwiczenia] 4,24 20%

373 Fizjologia  [ćwiczenia] 4,84 46%

374 Fizjologia  [ćwiczenia] 4,90 22%

375 Fizjologia  [ćwiczenia] * 4,59 55%

376 Fizjologia  [ćwiczenia]* 4,80 56%

377 Fizjologia  [ćwiczenia]* 4,71 38%

378 Fizjologia  [wykład] 4,14 26%

379 Fizjologia  [wykład]* 4,36 35%

380 Higiena i  epidemiologia  [ćwiczenia] 4,74 9%

381 Higiena i  epidemiologia  [wykład] 4,44 7%

382 Historia  farmacji  [ćwiczenia] 4,50 35%

383 Historia  farmacji  [ćwiczenia] 4,76 28%

384 Historia  farmacji  [ćwiczenia]* 4,56 32%

385 Historia  fi lozofi i  [seminarium] 3,60 21%

386 Historia  fi lozofi i  [seminarium]* 4,80 16%

387 Historia  leku roś l innego [seminarium] 3,74 33%

388 Immunologia  [ćwiczenia] 4,33 19%

389 Immunologia  [ćwiczenia] 4,68 21%

390 Immunologia  [ćwiczenia] 4,29 20%

391 Immunologia  [ćwiczenia] 4,77 38%

392 Immunologia  [ćwiczenia] 4,84 13%

393 Immunologia  [ćwiczenia]* 4,00 22%

394 Immunologia  [ćwiczenia]* 5,00 17%

395 Immunologia  [wykład] 4,52 17%

396 Immunologia  [wykład] 4,78 18%

397 Immunologia  [wykład] 4,84 14%

398 Immunologia  [wykład] 4,82 16%

399 Immunologia  [wykład]* 4,75 12%

400 Immunologia  [wykład]* 4,54 12%

401 Immunologia  [wykład]* 4,57 12%

402 Immunologia  [wykład]* 4,80 16%

403 Interakcja  toksykologiczna leku [seminarium] 5,00 13%

404 Interakcja  toksykologiczna leku [seminarium] 5,00 13%

405 Język angielski  [ćwiczenia] 3,96 19%

406 Język angielski  [ćwiczenia] 3,60 19%

407 Język angielski  [ćwiczenia] 4,67 18%

408 Język angielski  [ćwiczenia] 4,12 24%

409 Język angielski  [ćwiczenia] 4,91 22%
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410 Język angielski  [ćwiczenia]* 4,66 14%

411 Język angielski  [ćwiczenia]* 4,74 43%

412 Język angielski  [ćwiczenia]* 4,78 14%

413 Język angielski  [ćwiczenia]* 4,57 18%

414 Język angielski  [ćwiczenia]* 5,00 6%

415 język hiszpański  [ćwiczenia] 4,93 55%

416 język hiszpański  [ćwiczenia]* 5,00 50%

417 Język łaciński  [ćwiczenia] 4,60 49%

418 Język łaciński  [ćwiczenia]* 4,77 40%

419 Język łaciński  [ćwiczenia]* 4,91 35%

420 Język niemiecki  [ćwiczenia] 5,00 10%

421 Język niemiecki  [ćwiczenia]* 4,86 25%

422 Język niemiecki  [ćwiczenia]* 5,00 50%

423 Język włoski  [ćwiczenia] 4,78 33%

424 Kosmetologia , ba leneoterapia  [wykład] 4,62 8%

425 Kosmetologia , ba leneoterapia  [wykład]* 5,00 50%

426 Kwal i fikowana pierwsza  pomoc [ćwiczenia] 4,73 15%

427 Kwal i fikowana pierwsza  pomoc [ćwiczenia] 4,89 22%

428 Kwal i fikowana pierwsza  pomoc [ćwiczenia]* 5,00 9%

429 Kwal i fikowana pierwsza  pomoc [ćwiczenia]* 5,00 9%

430 Kwal i fikowana pierwsza  pomoc II  [ćwiczenia] 4,74 31%

431 Kwal i fikowana pierwsza  pomoc II  [ćwiczenia] 4,09 28%

432 Kwal i fikowana pierwsza  pomoc II  [ćwiczenia] 4,60 27%

433 Kwal i fikowana pierwsza  pomoc II  [ćwiczenia]* 5,00 25%

434 Kwal i fikowana pierwsza  pomoc II  [ćwiczenia]* 4,76 20%

435 Leki  pochodzenia  natura lnego - dzia łania  niepożądane i  interakcje [wykład] 4,91 21%

436 Leki  pochodzenia  natura lnego [seminarium] 4,85 27%

437 Leki  pochodzenia  natura lnego [seminarium]* 4,75 14%

438 Leki  pochodzenia  natura lnego [wykład] 4,84 25%

439 Leki  pochodzenia  natura lnego [wykład]* 4,82 14%

440 Marketing leku roś l innego [wykład] 3,95 7%

441 Matematyka [ćwiczenia] 3,61 29%

442 Matematyka [ćwiczenia] 4,66 28%

443 Matematyka [ćwiczenia]* 4,39 32%

444 Matematyka [wykład] 3,90 26%

445 Matematyka [wykład]* 4,61 32%

446 Metabol i ty wtórne aktywne biologicznie [seminarium] 3,98 27%

447 Metabol i ty wtórne aktywne biologicznie [seminarium] 4,63 36%

448 Metabol i ty wtórne aktywne biologicznie [seminarium] 4,79 36%

449 Metabol i ty wtórne aktywne biologicznie [seminarium] 4,14 32%

450 Metabol i ty wtórne aktywne biologicznie [seminarium]* 5,00 25%

451 Metabol i ty wtórne aktywne biologicznie [seminarium]* 5,00 25%

452 Metabol i ty wtórne aktywne biologicznie [seminarium]* 5,00 25%

453 Metody badania  aktywności  leków in vi tro [seminarium] 4,63 38%

454 Metody badania  aktywności  leków in vi tro [seminarium] 4,68 38%

455 Metody projektowania  leków I [seminarium] 5,00 10%

456 Metody projektowania  leków I [seminarium] 4,86 12%

457 Metody projektowania  leków I [seminarium] 3,21 11%

458 Metody projektowania  leków I [seminarium] 4,57 7%

459 Metody projektowania  leków I [seminarium]* 4,43 11%

460 Metody projektowania  leków I [seminarium]* 5,00 4%
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461 Metody projektowania  leków II  [ćwiczenia] 3,33 25%

462 Metody projektowania  leków II  [seminarium]* 3,90 20%

463 Metody projektowania  leków II  [seminarium]* 3,48 25%

464 Metody projektowania  leków II  [wykład] 3,60 25%

465 Metody separacji  [seminarium] 4,73 13%

466 Metody separacji  [seminarium] 4,76 16%

467 Metody separacji  [seminarium] 4,89 13%

468 Metody separacji  [seminarium] 4,86 15%

469 Metody separacji  [seminarium] 4,83 15%

470 Metody separacji  [seminarium]* 5,00 17%

471 Metody separacji  [seminarium]* 5,00 17%

472 Metody separacji  [seminarium]* 4,57 17%

473 Mikrobiologia  [ćwiczenia] 5,00 18%

474 Mikrobiologia  [ćwiczenia] 4,60 17%

475 Mikrobiologia  [ćwiczenia] 3,00 14%

476 Mikrobiologia  [ćwiczenia] 5,00 5%

477 Mikrobiologia  [ćwiczenia] 4,05 9%

478 Mikrobiologia  [ćwiczenia] 5,00 17%

479 Mikrobiologia  [ćwiczenia] 4,43 12%

480 Mikrobiologia  [ćwiczenia] 4,93 20%

481 Mikrobiologia  [ćwiczenia] 5,00 11%

482 Mikrobiologia  [ćwiczenia] 5,00 14%

483 Mikrobiologia  [ćwiczenia] * 5,00 12%

484 Mikrobiologia  [ćwiczenia]* 5,00 20%

485 Mikrobiologia  [ćwiczenia]* 5,00 11%

486 Mikrobiologia  [ćwiczenia]* 5,00 16%

487 Mikrobiologia  [wykład] 4,82 10%

488 Mikrobiologia  [wykład] 4,81 9%

489 Mikrobiologia  [wykład] 4,71 10%

490 Mikrobiologia  [wykład] 4,56 11%

491 Mikrobiologia  [wykład] 4,73 12%

492 Mikrobiologia  [wykład] 4,82 10%

493 Mikrobiologia  [wykład] 4,82 12%

494 Mikrobiologia  [wykład]* 4,79 12%

495 Mikrobiologia  [wykład]* 4,90 9%

496 Mikrobiologia  [wykład]* 4,95 9%

497 Mikrobiologia  [wykład]* 5,00 9%

498 Mikrobiologia  [wykład]* 5,00 9%

499 Mikrobiologiczna anal iza  leków [seminarium] 4,93 19%

500 Mikrobiologiczna anal iza  leków [seminarium] 4,79 19%

501 Mikrobiologiczna anal iza  leków [seminarium] 4,86 19%

502 Mikrobiologiczna anal iza  leków [seminarium] 5,00 24%

503 Mikrobiologiczna anal iza  leków [seminarium] 4,89 19%

504 Mikrobiologiczna anal iza  leków [seminarium]* 5,00 11%

505 Mikrobiologiczna anal iza  leków [seminarium]* 5,00 11%

506 Molekularne mechanizmy dzia łania  leków [seminarium] 4,59 28%

507 Molekularne mechanizmy dzia łania  leków [seminarium]* 3,10 20%

508 Nowe kierunki  badań nad preparatami  przeciw drobnoustrojowymi  [seminarium] 3,66 12%

509 Nowe kierunki  badań nad preparatami  przeciw drobnoustrojowymi  [seminarium] 4,17 12%

510 Nowe kierunki  badań nad preparatami  przeciw drobnoustrojowymi  [seminarium] 4,39 10%
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511 Nowe kierunki  badań nad preparatami  przeciw drobnoustrojowymi  [seminarium] 4,32 10%

512 Nowe kierunki  badań nad preparatami  przeciw drobnoustrojowymi  [seminarium] 4,33 7%

513 Nowe kierunki  badań nad preparatami  przeciw drobnoustrojowymi  [seminarium]* 5,00 17%

514 Nowe kierunki  badań nad preparatami  przeciw drobnoustrojowymi  [seminarium]* 5,00 17%

515 Nowe kierunki  badań nad preparatami  przeciw drobnoustrojowymi  [seminarium]* 5,00 17%

516 Nowe kierunki  badań nad preparatami  przeciw drobnoustrojowymi  [seminarium]* 5,00 17%

517 Nowe kierunki  badań nad preparatami  przeciw drobnoustrojowymi  [seminarium]* 5,00 17%

518 Nowe kierunki  badań nad wykorzystaniem kosmeceutyków [seminarium] 4,93 15%

519 Obl iczenia  fi zykochemiczne w farmacji  [seminarium] 4,52 20%

520 Obl iczenia  fi zykochemiczne w farmacji  [seminarium] 4,32 18%

521 Obl iczenia  fi zykochemiczne w farmacji  [seminarium]* 4,95 18%

522 Obl iczenia  fi zykochemiczne w farmacji  [seminarium]* 4,71 18%

523 Obl iczenia  w chemi i  anal i tycznej [seminarium] 3,46 30%

524 Obl iczenia  w chemi i  anal i tycznej [seminarium] 3,66 24%

525 Obl iczenia  w chemi i  anal i tycznej [seminarium] 4,41 23%

526 Obl iczenia  w chemi i  anal i tycznej [seminarium]* 4,93 19%

527 Obl iczenia  w chemi i  anal i tycznej [seminarium]* 4,61 19%

528 Obl iczenia  w chemi i  anal i tycznej [seminarium]* 4,64 15%

529 Opieka farmaceutyczna [ćwiczenia] 4,09 8%

530 Opieka farmaceutyczna [ćwiczenia] 3,71 8%

531 Opieka farmaceutyczna [ćwiczenia] 4,14 7%

532 Patofizjologia  [ćwiczenia] 4,18 26%

533 Patofizjologia  [ćwiczenia] 4,35 23%

534 Patofizjologia  [ćwiczenia] 2,86 7%

535 Patofizjologia  [ćwiczenia] 4,38 28%

536 Patofizjologia  [ćwiczenia] 4,36 33%

537 Patofizjologia  [ćwiczenia]* 4,86 9%

538 Patofizjologia  [wykład] 4,24 25%

539 Patofizjologia  [wykład]* 4,79 5%

540 Postępy w farmakoterapi i  [seminarium] 4,76 32%

541 Postępy w farmakoterapi i  [seminarium] 4,71 18%

542 Postępy w farmakoterapi i  [seminarium]* 4,79 14%

543 Praktyczne aspekty chemi i  organicznej [seminarium] 4,80 18%

544 Praktyka  6 mies ięczna (s taż) w aptece ogólnodostępnej lub szpi ta lnej [praktyki  zawodowe] 4,63 4%

545 Praktyka  wakacyjna  1 mies ięczna w aptece ogólnodostępnej [praktyki  zawodowe] 4,95 8%

546 Praktyka  wakacyjna  1 mies ięczna w aptece ogólnodostępnej [praktyki  zawodowe]* 5,00 4%

547 Praktyka  wakacyjna  1 mies ięczna w aptece szpi ta lnej [praktyki  zawodowe] 4,36 18%

548 Praktyka  wakacyjna  1 mies ięczna w aptece szpi ta lnej [praktyki  zawodowe]* 4,86 5%

549 Prawo farmaceutyczne [seminarium] 4,05 7%

550 Prawo farmaceutyczne [seminarium] 3,87 7%

551 Preparatyka  związków pochodzenia  natura lnego [ćwiczenia] 3,95 16%

552 Preparatyka  związków pochodzenia  natura lnego [ćwiczenia] 1,90 9%

553 Preparatyka  związków pochodzenia  natura lnego [ćwiczenia] 4,14 11%

554 Preparatyka  związków pochodzenia  natura lnego [wykład] 1,90 9%

555 Profi laktyka  żywieniowa [seminarium] 4,29 15%

556 Profi laktyka  żywieniowa [seminarium] 4,30 29%

557 Profi laktyka  żywieniowa [seminarium] * 4,71 7%

558 Propedeutyka chemi i  [seminarium] 4,03 20%

559 Propedeutyka chemi i  [seminarium] 3,79 31%

560 Propedeutyka chemi i  [seminarium] 4,00 17%
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561 Propedeutyka chemi i  [seminarium] 4,92 32%

562 Propedeutyka chemi i  [seminarium] 3,90 24%

563 Propedeutyka chemi i  [seminarium] 3,75 36%

564 Propedeutyka chemi i  [seminarium]* 3,83 43%

565 Propedeutyka chemi i  [seminarium]* 4,90 67%

566 Propedeutyka chemi i  [seminarium]* 4,19 21%

567 Propedeutyka chemi i  [seminarium]* 4,46 21%

568 Propedeutyka chemi i  [seminarium]* 4,53 50%

569 Przemys ł farmaceutyczny w Polsce i  na   świecie [seminarium] 4,83 50%

570 Przemys ł farmaceutyczny w Polsce i  na   świecie [seminarium]* 4,94 28%

571 Psychologia  i  socjologia  [seminarium] 4,75 11%

572 Psychologia  i  socjologia  [seminarium]* 4,00 5%

573 Roś l inne suplementy diety [ćwiczenia] 4,19 7%

574 Roś l inne suplementy diety [ćwiczenia] 4,33 7%

575 Roś l inne suplementy diety [ćwiczenia] 4,33 7%

576 Roś l inne suplementy diety [wykład] 4,29 7%

577 Roś l inne suplementy diety [wykład] 4,67 7%

578 Roś l inne suplementy diety [wykład] 4,52 7%

579 Socjologiczna anal iza  zawodu farmaceuty [seminarium] 4,13 7%

580 Sposoby pozyskiwania  substancji  roś l innych [seminarium] 4,43 6%

581 Sposoby pozyskiwania  substancji  roś l innych [seminarium] 4,57 5%

582 Sposoby pozyskiwania  substancji  roś l innych [seminarium]* 3,86 50%

583 Standaryzacja  roś l innych substancji  leczniczych [ćwiczenia] 4,86 6%

584 Standaryzacja  roś l innych substancji  leczniczych [ćwiczenia] 4,57 12%

585 Standaryzacja  roś l innych substancji  leczniczych [ćwiczenia] 4,71 11%

586 Standaryzacja  roś l innych substancji  leczniczych [ćwiczenia]* 5,00 50%

587 Standaryzacja  roś l innych substancji  leczniczych [ćwiczenia]* 2,86 50%

588 Statystyka  [ćwiczenia] 4,07 18%

589 Statystyka  [ćwiczenia] 4,76 29%

590 Statystyka  [ćwiczenia]* 4,62 27%

591 Statystyka  [ćwiczenia]* 4,29 50%

592 Statystyka  [wykład] 4,10 21%

593 Statystyka  [wykład]* 4,44 32%

594 Synteza  i  technologia  ś rodków leczniczych [ćwiczenia] 4,64 26%

595 Synteza  i  technologia  ś rodków leczniczych [ćwiczenia] 2,71 25%

596 Synteza  i  technologia  ś rodków leczniczych [ćwiczenia] 4,65 55%

597 Synteza  i  technologia  ś rodków leczniczych [ćwiczenia] 4,54 27%

598 Synteza  i  technologia  ś rodków leczniczych [ćwiczenia] 4,29 25%

599 Synteza  i  technologia  ś rodków leczniczych [ćwiczenia] 3,57 11%

600 Synteza  i  technologia  ś rodków leczniczych [ćwiczenia]* 5,00 25%

601 Synteza  i  technologia  ś rodków leczniczych [ćwiczenia]* 4,64 22%

602 Synteza  i  technologia  ś rodków leczniczych [wykład] 2,50 28%

603 Synteza  i  technologia  ś rodków leczniczych [wykład]* 2,89 5%

604 System oceny ryzyka  w przemyś le farmaceutycznym [wykład] 4,61 17%

605 Środki  uza leżnia jące [seminarium] 4,65 23%

606 Środki  uza leżnia jące [seminarium] 4,48 23%

607 Środki  uza leżnia jące [seminarium] 4,46 22%

608 Środki  uza leżnia jące [seminarium] 4,54 22%

609 Środki  uza leżnia jące [seminarium]* 4,43 4%

610 Środki  uza leżnia jące [seminarium]* 5,00 4%
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611 Środki  uza leżnia jące [seminarium]* 5,00 4%

612 Środki  uza leżnia jące [seminarium]* 4,71 4%

613 Technologia  informacyjna  [ćwiczenia] 4,52 25%

614 Technologia  informacyjna  [ćwiczenia] 4,71 23%

615 Technologia  informacyjna  [ćwiczenia]* 4,71 50%

616 Technologia  informacyjna  [ćwiczenia]* 4,33 21%

617 Technologia  leku natura lnego [wykład] 4,43 15%

618 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia] 4,93 8%

619 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia] 4,50 7%

620 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia] 4,80 10%

621 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia] 5,00 7%

622 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia] 4,52 16%

623 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia] 5,00 11%

624 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia] 4,81 10%

625 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia] 4,76 5%

626 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia] 4,90 8%

627 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia] 4,82 14%

628 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia] 4,93 15%

629 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia] 4,64 7%

630 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia] 4,00 11%

631 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia] 5,00 23%

632 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia] 4,90 11%

633 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia]* 5,00 7%

634 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia]* 5,00 11%

635 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia]* 5,00 50%

636 Technologia  postaci  leku I  [ćwiczenia]* 5,00 25%

637 Technologia  postaci  leku I  [wykład] 4,70 10%

638 Technologia  postaci  leku I  [wykład]* 4,90 12%

639 Technologia  postaci  leku II  [ćwiczenia] 4,74 24%

640 Technologia  postaci  leku II  [ćwiczenia] 3,37 20%

641 Technologia  postaci  leku II  [ćwiczenia] 4,29 17%

642 Technologia  postaci  leku II  [ćwiczenia] 4,86 23%

643 Technologia  postaci  leku II  [ćwiczenia] 4,75 42%

644 Technologia  postaci  leku II  [ćwiczenia] 3,59 27%

645 Technologia  postaci  leku II  [ćwiczenia] 4,59 43%

646 Technologia  postaci  leku II  [ćwiczenia] 4,52 21%

647 Technologia  postaci  leku II  [ćwiczenia] 4,56 24%

648 Technologia  postaci  leku II  [ćwiczenia] 4,73 26%

649 Technologia  postaci  leku II  [ćwiczenia] 4,65 27%

650 Technologia  postaci  leku II  [ćwiczenia] 4,24 21%

651 Technologia  postaci  leku II  [ćwiczenia]* 4,43 5%

652 Technologia  postaci  leku II  [ćwiczenia]* 4,90 21%

653 Technologia  postaci  leku II  [ćwiczenia]* 4,79 14%

654 Technologia  postaci  leku II  [wykład] 4,00 24%

655 Technologia  postaci  leku II  [wykład]* 3,86 4%

656 Technologia  postaci  leku II I  [ćwiczenia 5,00 4%

657 Technologia  postaci  leku II I  [ćwiczenia] 4,43 14%

658 Technologia  postaci  leku II I  [ćwiczenia] 5,00 9%

659 Technologia  postaci  leku II I  [ćwiczenia] 3,62 10%

660 Technologia  postaci  leku II I  [wykład] 3,79 7%

661 Testy diagnostyczne w aptece [seminarium] 4,79 11%

662 Testy diagnostyczne w aptece [seminarium] 4,41 8%

663 Toksykologia  [ćwiczenia] 4,64 34%

664 Toksykologia  [ćwiczenia] 4,74 30%

665 Toksykologia  [ćwiczenia] 4,61 27%
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666 Toksykologia  [ćwiczenia] 4,93 20%

667 Toksykologia  [ćwiczenia] 4,57 30%

668 Toksykologia  [ćwiczenia]* 5,00 20%

669 Toksykologia  [ćwiczenia]* 4,57 20%

670 Toksykologia  [wykład] 3,54 26%

671 Toksykologia  [wykład]* 3,50 7%

672 Typy reakcji  chemi i  organicznej [seminarium] 3,90 27%

673 Typy reakcji  chemi i  organicznej [seminarium] 4,25 17%

674 Typy reakcji  chemi i  organicznej [seminarium] 3,49 30%

675 Typy reakcji  chemi i  organicznej [seminarium] 4,37 39%

676 Typy reakcji  chemi i  organicznej [seminarium] 5,00 20%

677 Typy reakcji  chemi i  organicznej [seminarium] 5,00 5%

678 Typy reakcji  chemi i  organicznej [seminarium] 5,00 20%

679 Typy reakcji  chemi i  organicznej [seminarium] 4,00 12%

680 Typy reakcji  chemi i  organicznej [seminarium]* 4,19 30%

681 Typy reakcji  chemi i  organicznej [seminarium]* 4,74 43%

682 Układy neuroprzekaźnikowe w chorobach OUN [seminarium] 4,20 23%

683 Układy neuroprzekaźnikowe w chorobach OUN [seminarium] 4,54 40%

684 Układy neuroprzekaźnikowe w chorobach OUN [seminarium]* 4,43 13%

685 Ustalenie s truktury związków organicznych [seminarium] 4,82 18%

686 Ustalenie s truktury związków organicznych [seminarium] 3,07 40%

687 Ustalenie s truktury związków organicznych [seminarium]* 3,71 11%

688 Wal idacja  metod anal i tycznych [seminarium] 4,56 24%

689 Wal idacja  metod anal i tycznych [seminarium]* 4,71 11%

690 Wprowadzenie do chemometri i  [seminarium] 4,67 22%

691 Wprowadzenie do chemometri i  [seminarium]* 5,00 17%

692 Wychowanie fi zyczne [ćwiczenia] 3,96 28%

693 Wychowanie fi zyczne [ćwiczenia] 4,96 29%

694 Wychowanie fi zyczne [ćwiczenia] 4,37 27%

695 Wychowanie fi zyczne [ćwiczenia] 5,00 9%

696 Wychowanie fi zyczne [ćwiczenia] 4,00 21%

697 Wychowanie fi zyczne [ćwiczenia] 4,66 21%

698 Wytwarzanie badanych produktów leczniczych, dobra  praktyka  kl iniczna [wykład] 4,63 21%

699 Wytwarzanie badanych produktów leczniczych, dobra  praktyka  kl iniczna [wykład] 4,60 21%

700 Wytwarzanie badanych produktów leczniczych, dobra  praktyka  kl iniczna [wykład] 4,98 25%

701 Wytwarzanie badanych produktów leczniczych, dobra  praktyka  kl iniczna [wykład] 4,37 21%

702 Wytwarzanie badanych produktów leczniczych, dobra  praktyka  kl iniczna [wykład] 4,60 21%

703 Zaburzenia  przemiany materi i  [seminarium] 4,54 19%

704 Zaburzenia  przemiany materi i  [seminarium]* 4,71 22%

705 Zadania  rachunkowe w chemi i  ogólnej [seminarium] 4,96 56%

706 Zadania  rachunkowe w chemi i  ogólnej [seminarium] 4,35 42%

707 Zadania  rachunkowe w chemi i  ogólnej [seminarium] 4,70 32%

708 Zadania  rachunkowe w chemi i  ogólnej [seminarium] 3,89 22%

709 Zadania  rachunkowe w chemi i  ogólnej [seminarium] 4,55 20%

710 Zadania  rachunkowe w chemi i  ogólnej [seminarium]* 4,69 50%

711 Zadania  rachunkowe w chemi i  ogólnej [seminarium]* 2,67 21%

712 Zadania  rachunkowe w chemi i  ogólnej [seminarium]* 3,93 43%

713 Zbiór, uprawa, adjustacja  [wykład] 3,55 20%
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Analityka Medyczna 

 

Proces dydaktyczny na kierunku analityka medyczna został oceniony dość wysoko- 4,48. W 

porównaniu z innymi kierunkami realizowanymi na UM, analityka medyczna sytuuje się na 9 pozycji w 

rankingu pod względem ogólnej oceny kształcenia (Ranking kierunków zawiera Wykres 6). W 

porównaniu z poprzednimi edycjami badania odnotowano systematyczny wzrost satysfakcji 

studentów z jakości kształcenia. Wykres 11 zawiera zestawienie ocen z poszczególnych lat.  

Wykres 11. Zmiana oceny kształcenia na kierunku analityka medyczna 

 
 

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

zostały nieco niżej ocenione od pozostałych. Były to: oczekiwania wobec treści kształcenia 

realizowanych podczas zajęć, ocena rozwoju wiedzy i umiejętności praktycznych oraz umiejętność 

nauczycieli w zakresie przekazywania  wiedzy. Oceny te nie powinny niepokoić, gdyż są dość wysokie, 

jednak chcąc doskonalić proces kształcenia na tym kierunku warto zwrócić uwagę na występowanie tej  

tendencji podczas projektowania oferty programowej. Podobna tendencja występuje również na 

innych kierunkach, zatem rekomendacja jest taka sama jak w przypadku pozostałych. Należy dokonać 

szczegółowej analizy sylabusów pod kątem zawartych w nich efektów kształcenia, metod ich 

weryfikacji oraz stosowanych metod dydaktycznych. Pozostałe aspekty zostały ocenione nieco wyżej. 

Studenci cenią sobie sprawiedliwość i przejrzystość kryteriów przyznawania zaliczeń. Wykres 12 

zawiera oceny wszystkich objętych badaniem aspektów kształcenia. 

Wykres 12. Ocen kształcenia na kierunku analityka medyczna ze względu na poszczególne aspekty kształcenia 

 

Cennych informacji dostarcza analiza komentarzy uzasadniających oceny umieszczanych przez 

studentów. Dzięki nim można ustalić przyczyny niezadowolenia studentów, a także możliwe jest 

poznanie ich oczekiwań odnośnie procesu kształcenia. Nieco niższa ocena treści kształcenia 

spowodowana jest zdarzającymi się przypadkami niewystarczającego nacisku położonego na 

kształcenie praktyczne lub zupełny brak zajęć praktycznych. Jak pisze student uzasadniając swoje 
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niezadowolenie: „sama obserwacja nie nauczy nas pobierania krwi.” Inna osoba pisała, że podczas 

ćwiczeń prezentowano same slajdy, bez wykonywania zadań praktycznych, co również nie spotkało się 

z aprobatą.  

Kolejnym czynnikiem powodującym niezadowolenie studentów jest niewystarczająca ilość 

czasu przeznaczona na niektóre zajęcia, co uniemożliwia opanowanie w pełni ich treści lub realizacje 

przewidzianego w programie materiału. Wskazano, że: „ćwiczenia z elementów biochemii praktycznie 

nie odbyły się, a w ich ramach kończyliśmy materiał z chemii ogólnej i nieorganicznej.” W innym 

przypadku wskazano, że: „podczas zajęć szczegółowo omówiono fizjologię natomiast zabrakło czasu 

na aspekty diagnostyczne”. Odnośnie przedmiotu Toksykologia wskazano, że w jego ramach w 

większym zakresie poruszano problematykę farmakologii niż samej toksykologii, co również wydaje się 

być spowodowane niewystarczającą ilością czasu przeznaczoną na ten przedmiot.  

Krytycznie wypowiadano się również na temat zajęć, których treści były w części powtarzaniem 

treści realizowanych podczas innych zajęć. Wskazano, że: „Zakres niektórych treści przedmiotu systemy 

jakości i akredytacja laboratoriów był powtórzeniem przedmiotu Organizacja medycznych 

laboratoriów diagnostycznych”. Należy zatem przeanalizować sylabus obu przedmiotów pod kątem 

zdefiniowanych w ich ramach efektów kształcenia, tak by uniknąć powtarzania co przyczyni się do 

efektywniejszego wykorzystania czasu podczas zajęć i usprawni proces kształcenia rozumiany jako 

całość składająca się z poszczególnych modułów zajęć.  

Treści niektórych zajęć zostały ocenione niżej również dlatego, że w opinii studentów są one 

nieprzydatne w przyszłej praktyce zawodowej.  Wśród takich zajęć znalazł się przedmiot elementy 

bioinformatyki, który w opinii jednego ze  studentów, w takiej formie „jest zbędny na kierunku 

analityka medyczna a zajęcia nieadekwatne do potrzeb przyszłych absolwentów tego kierunku. 

Zdobytej wiedzy nie wykorzystam raczej w zawodzie.” Należy zatem zwrócić uwagę na treści 

realizowane podczas zajęć i być może w większym stopniu akcentować problematykę związaną z 

zawodem analityka medycznego.  

 Problemem wpływającym na jakość zajęć praktycznych, na który wskazali studenci jest 

niewystarczające wyposażenie sal ćwiczeniowych. Zwrócono uwagę na niską jakość mikroskopów oraz 

niewystarczającą ilość komputerów  podczas zajęć z bioinformatyki.  

Negatywnie oceniono również sytuację, gdy nauczyciel stosował stare narzędzia dydaktyczne w postaci 

rzutnika wykorzystującego foliowe przeźrocza. Jak pisze student jakość takich prezentacji 

powodowała, że „już trzeci rząd nic nie widział”. Należy zatem zwrócić uwagę na takie szczegóły, gdyż 

w istotny sposób wpływają one na efektywność kształcenia i właściwe wykorzystanie czasu 

przeznaczonego na zajęcia. 

 Komentarze studentów pozwalają również poznać ich oczekiwania wobec dydaktyki. Pozwala 

na to analiza argumentów pojawiających się w przypadku uzasadniania wysokich ocen przyznawanych 

nauczycielowi. Podobnie jak studenci innych kierunków, studenci analityki medycznej wyjątkowo cenią 

nauczycieli zaangażowanych, otwartych na współpracę ze studentami, chętnie odpowiadających na 

pytania, zainteresowanych postępem studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz 

potrafiących stworzyć atmosferę zajęć sprzyjającą interakcji. Ceniona jest również umiejętność jasnego 

i zrozumiałego dla studentów, będących na różnych etapach kształcenia, przekazywania 

skomplikowanych treści. Jak pisze student uzasadniając wysoką ocenę nauczyciela: „Pani Doktor jest 

bardzo skrupulatna, konsekwentna i przekazuje swoją wiedzę w taki sposób, aby student zrozumiał. 

Odnosi się wrażenie, że na tym Pani Doktor najbardziej zależy, co świadczy o jej wielkim 

zaangażowaniu”. Inna osoba wysoko oceniła nauczyciela ponieważ: „tłumaczył wszystko w sposób 
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spokojny i obrazowy, tak by wszyscy zrozumieli”. Inna osoba wskazała, że: „ mimo formy zajęć 

(rozwiązywanie zajęć przy tablicy przed całą grupa) zajęcia nie były stresujące, ewentualne problemy i 

pomyłki były rozwiązywane wspólnie.” Studenci docenili również wykorzystywanie multimedialnych 

prezentacji podczas wykładów. Jak wskazał jeden z nich „wykład był prowadzony w sposób jasny, 

przygotowane prezentacje ułatwiały zrozumienie materiału”. Często wskazywano również, że sama 

postawa i „pasja” nauczyciela zachęcała do nauki danego przedmiotu. Widoczne zaangażowanie 

nauczyciela przekładało się na zaangażowanie studentów, ich aktywność podczas zajęć oraz chęć 

poszerzania wiedzy z danej dziedziny. Wyjątkowo cenną umiejętnością nauczyciela, w opinii studentów 

, jest przekazywanie wiedzy w sposób uporządkowany hierarchicznie, z akcentowaniem 

najważniejszych aspektów danego zagadnienia, oraz przedstawienie „teorii na przykładach z praktyki 

zawodowej lub przykładach z życia.” 

Podobnie jak na kierunku farmacja, studenci analityki medycznej studiujący w trybie 

stacjonarnym oceniali proces dydaktyczny nieco niżej niż studiujący w trybie niestacjonarnym. Należy 

zwrócić uwagę na ten problem, gdyż na tym kierunku różnica pomiędzy oceną studentów obu form 

kształcenia jest najwyższa. Proponowanym rozwiązaniem jest dokonanie pogłębionej analizy sytuacji 

na tym kierunku np. poprzez organizację wywiadów grupowych (FGI) wśród studentów oraz nauczycieli 

akademickich lub w inny sposób dokonać diagnozy tej sytuacji. Wykres 28 zawiera zestawienie ocen z 

poszczególnych aspektów kształcenia podzielone ze względu na formę kształcenia.  

Wykres 13. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku analityka medyczna według formy studiów 

 
 

 

Wnioski i rekomendacje  

 Kierunek analityka medyczna został oceniany wysoko. Widoczny jest również systematyczny 

wzrost satysfakcji studentów tego kierunku w ostatnich trzech latach.  

 Chcąc doskonalić proces kształcenia należy zacząć od poprawy jakości treści niektórych 

zajęć  ,umiejętności przekazywania wiedzy przez niektórych nauczycieli oraz dostępności 

nauczycieli dla studentów również w czasie konsultacji.  

 Należy zadbać o jakość zajęć praktycznych, gdyż zdarzają się przypadki realizowania ich w 

formie wykładu lub wyłącznie obserwacji.  
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 W opinii studentów zbyt mało czasu poświęcono na ćwiczenia z zbyt mało czasu poświęcono 

na zajęcia z przedmiotów: elementów chemii bionieorganicznej oraz diagnostyka 

laboratoryjna co uniemożliwiło realizację wszystkich zaprogramowanych treści. 

 Należy unikać powtarzania tych samych treści w ramach różnych przedmiotów. Taką sytuację 

wskazano w przypadku przedmiotu systemy jakości i akredytacji laboratoriów, który zdaniem 

studentów był w dużym stopniu powtórzeniem treści przedmiotu organizacja medycznych 

laboratoriów diagnostycznych. 

 Należy uwzględnić specyficzne potrzeby studentów kierunku analityka medyczna podczas 

definiowania efektów kształcenia w ramach przedmiotu elementy bioinformatyki, który w 

obecnej formie jest w opinii studentów mało przydatny z punktu widzenia ich przyszłej praktyki 

zawodowej. 

 Wskazano na pojawiający się podczas niektórych ćwiczeń problem niskiej jakości mikroskopów 

oraz zbyt niewystarczającej liczby komputerów. 

 Negatywnie postrzegane jest stosowanie przestarzałych zdaniem studentów narzędzi, jak 

rzutnik na przeźrocza, zwłaszcza gdy ich jakość uniemożliwia odczytanie przekazywanych 

treści.   

 Studenci analityki, podobnie jak pozostali preferują interaktywne formy zajęć, polegające na 

dynamicznej interakcji miedzy prowadzącym a grupą. Jest to w ich opinii najskuteczniejsza 

metoda, jednak warunkiem jest umiejętność stworzenia odpowiednich relacji nauczyciel-

student, umożliwiających swobodne angażowanie się podczas zajęć. W opinii studentów nie 

wszyscy wykładowcy taką umiejętność posiadają.  

 Szczególnie doceniani przez studentów są nauczyciele charakteryzujące się zaangażowaniem, 

polegającym na zainteresowaniu postępami studenta w nauce, umożliwianiu zadawania pytań  

i udzielaniu indywidualnych wskazówek. Bardzo ważne jest zapewnienie możliwości 

konsultacji.  

Oceny nauczycieli akademickich prowadzących poszczególne zajęcia  

Poniższa Tabela zawiera oceny nauczycieli akademickich prowadzących poszczególne zajęcia 

na kierunku analityka medyczna. W zestawieniu osobno potraktowano zajęcia prowadzone na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia realizowane w trybie niestacjonarnym zostały 

oznaczone gwiazdką.   
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Tabela 7 Oceny zajęć prowadzonych na kierunku analityka medyczna. 

 

Lp. Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia Ocena Procent wypełnionych 

ankiet

1 Analityka ogólna i techniki pobierania materiału [ćwiczenia] 4,93 40%

2 Analityka ogólna i techniki pobierania materiału [ćwiczenia] 4,79 40%

3 Analityka ogólna i techniki pobierania materiału [ćwiczenia] 4,86 20%

4 Analityka ogólna i techniki pobierania materiału [ćwiczenia] 4,19 60%

5 Analityka ogólna i techniki pobierania materiału [ćwiczenia] 4,02 38%

6 Analityka ogólna i techniki pobierania materiału [wykład] 4,30 42%

7 Analiza instrumentalna [ćwiczenia] 4,18 40%

8 Analiza instrumentalna [ćwiczenia] 5,00 30%

9 Analiza instrumentalna [ćwiczenia] 3,83 24%

10 Analiza instrumentalna [ćwiczenia] 4,32 40%

11 Analiza instrumentalna [ćwiczenia] 4,19 30%

12 Analiza instrumentalna [ćwiczenia] 4,57 40%

13 Analiza instrumentalna [ćwiczenia]* 4,86 75%

14 Analiza instrumentalna [ćwiczenia]* 4,71 75%

15 Analiza instrumentalna [ćwiczenia]* 4,67 75%

16 Analiza instrumentalna [wykład] 3,97 29%

17 Analiza instrumentalna [wykład]* 4,86 75%

18 Analiza środków uzależniających w materiale biologicznym [ćwiczenia] 4,55 89%

19 Analiza środków uzależniających w materiale biologicznym [ćwiczenia] 4,14 30%

20 Analiza środków uzależniających w materiale biologicznym [wykład] 4,76 41%

21 Analiza środków uzależniających w materiale biologicznym [wykład]* 5,00 50%

22 Anatomia [ćwiczenia] 3,90 20%

23 Anatomia [ćwiczenia] 4,13 62%

24 Anatomia [wykład] 4,15 39%

25 Anatomia [wykład] 4,18 50%

26 BHP [wykład] 4,03 42%

27 Biochemia [ćwiczenia] 4,71 27%

28 Biochemia [ćwiczenia] 4,86 35%

29 Biochemia [ćwiczenia]* 4,67 75%

30 Biochemia [wykład] 4,43 29%

31 Biochemia [wykład]* 4,81 75%

32 Biochemia kliniczna [ćwiczenia] 4,73 37%

33 Biochemia kliniczna [ćwiczenia] 4,66 50%

34 Biochemia kliniczna [ćwiczenia]* 4,71 50%

35 Biochemia kliniczna [wykład] 4,70 38%

36 Biochemia kliniczna [wykład] 4,40 38%

37 Biochemia kliniczna [wykład]* 5,00 25%

38 Biochemia kliniczna [wykład]* 5,00 50%

39 Biocząsteczki - budowa chemiczna i właściwości [ćwiczenia] 4,17 50%

40 Biocząsteczki - budowa chemiczna i właściwości [ćwiczenia] 4,89 40%

41 Biocząsteczki - budowa chemiczna i właściwości [ćwiczenia] 4,46 50%

42 Biocząsteczki - budowa chemiczna i właściwości [ćwiczenia] 4,71 50%

43 Biocząsteczki - budowa chemiczna i właściwości [ćwiczenia] 4,62 30%

44 Biocząsteczki - budowa chemiczna i właściwości [wykład] 4,65 38%

45 Biofizyka [ćwiczenia] 4,40 50%

46 Biofizyka [ćwiczenia] 3,74 50%

47 Biofizyka [ćwiczenia] 4,62 50%

48 Biofizyka [ćwiczenia] 4,43 30%

49 Biofizyka [ćwiczenia] 4,60 30%

50 Biofizyka [wykład] 4,34 38%
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51 Biologia medyczna [ćwiczenia] 4,53 53%

52 Biologia medyczna [ćwiczenia] 4,71 40%

53 Biologia medyczna [ćwiczenia] 3,64 30%

54 Biologia medyczna [wykład] 4,52 39%

55 Biologia molekularna [ćwiczenia] 4,57 40%

56 Biologia molekularna [ćwiczenia] 5,00 20%

57 Biologia molekularna [ćwiczenia] 5,00 30%

58 Biologia molekularna [ćwiczenia] 4,90 30%

59 Biologia molekularna [ćwiczenia]* 5,00 75%

60 Biologia molekularna [wykład] 4,71 31%

61 Biologia molekularna [wykład]* 4,86 75%

62 Biotechnologia w ochronie zdrowia [seminarium] 4,59 42%

63 Chemia analityczna [ćwiczenia] 5,00 20%

64 Chemia analityczna [ćwiczenia] 4,71 46%

65 Chemia analityczna [ćwiczenia] 4,24 30%

66 Chemia analityczna [wykład] 4,70 39%

67 Chemia fizyczna [ćwiczenia] 4,07 27%

68 Chemia fizyczna [ćwiczenia] 4,79 40%

69 Chemia fizyczna [ćwiczenia] 4,57 25%

70 Chemia fizyczna [ćwiczenia]* 4,43 75%

71 Chemia fizyczna [wykład] 4,90 30%

72 Chemia fizyczna [wykład]* 4,86 75%

73 Chemia kliniczna [ćwiczenia] 4,24 38%

74 Chemia kliniczna [ćwiczenia] 4,58 38%

75 Chemia kliniczna [ćwiczenia] 3,86 25%

76 Chemia kliniczna [wykład] 4,19 42%

77 Chemia kliniczna [wykład] 4,51 38%

78 Chemia kliniczna [wykład] 4,56 38%

79 Chemia ogólna i nieorganiczna [ćwiczenia] 4,58 37%

80 Chemia ogólna i nieorganiczna [ćwiczenia] 3,90 33%

81 Chemia ogólna i nieorganiczna [ćwiczenia] 4,30 37%

82 Chemia ogólna i nieorganiczna [wykład] 4,04 34%

83 Chemia organiczna [ćwiczenia] 4,62 30%

84 Chemia organiczna [ćwiczenia] 4,61 40%

85 Chemia organiczna [ćwiczenia] 4,82 40%

86 Chemia organiczna [ćwiczenia] 4,19 30%

87 Chemia organiczna [ćwiczenia] 4,57 30%

88 Chemia organiczna [wykład] 4,64 34%

89 Cytologia kliniczna [ćwiczenia] 4,00 10%

90 Cytologia kliniczna [ćwiczenia] 2,86 25%

91 Cytologia kliniczna [ćwiczenia] 4,51 50%

92 Cytologia kliniczna [wykład] 4,14 29%

93 Cytologia kliniczna [wykład] 4,04 29%

94 Cytologia kliniczna [wykład] 4,22 37%

95 ćwiczenia specjalistyczne do pracy magisterskiej [ćwiczenia] 5,00 30%

96 ćwiczenia specjalistyczne do pracy magisterskiej [ćwiczenia] 4,71 50%

97 ćwiczenia specjalistyczne do pracy magisterskiej [ćwiczenia] 5,00 100%

98 Diagnostyka izotopowa [ćwiczenia] 4,43 38%

99 Diagnostyka izotopowa [ćwiczenia]* 4,64 50%

100 Diagnostyka izotopowa [wykład] 4,50 34%
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101 Diagnostyka izotopowa [wykład]* 4,64 50%

102 Diagnostyka laboratoryjna [ćwiczenia] 5,00 20%

103 Diagnostyka laboratoryjna [ćwiczenia] 4,39 24%

104 Diagnostyka laboratoryjna [ćwiczenia] 3,71 33%

105 Diagnostyka laboratoryjna [ćwiczenia] 4,57 27%

106 Diagnostyka laboratoryjna [wykład] 4,25 14%

107 Diagnostyka laboratoryjna grzybów trujących [ćwiczenia] 3,89 33%

108 Diagnostyka laboratoryjna grzybów trujących [ćwiczenia]* 4,38 75%

109 Diagnostyka laboratoryjna grzybów trujących [wykład] 4,00 33%

110 Diagnostyka laboratoryjna grzybów trujących [wykład]* 4,57 75%

111 Diagnostyka parazytologiczna 4,57 40%

112 Diagnostyka parazytologiczna [ćwiczenia] 3,71 25%

113 Diagnostyka parazytologiczna [ćwiczenia] 4,82 40%

114 Diagnostyka parazytologiczna [wykład] 4,60 37%

115 Diagnostyka wirusologiczna [ćwiczenia] 4,38 38%

116 Diagnostyka wirusologiczna [wykład] 4,10 38%

117 Dworniczak Krystyna - 4,10 30%

118 Edukacja ekologiczna [seminarium] 4,27 29%

119 Edukacja ekologiczna [seminarium] 4,32 33%

120 Edukacja ekologiczna [seminarium] 4,38 33%

121 Elementy bioinformatyki [ćwiczenia] 4,29 27%

122 Elementy bioinformatyki [ćwiczenia] 3,29 17%

123 Elementy bioinformatyki [ćwiczenia] 3,90 33%

124 Elementy chemii bionieorganicznej [ćwiczenia] 4,81 30%

125 Elementy chemii bionieorganicznej [ćwiczenia] 3,61 40%

126 Elementy chemii bionieorganicznej [ćwiczenia] 4,25 37%

127 Elementy chemii bionieorganicznej [wykład] 4,13 38%

128 Etyka zawodu [wykład] 4,80 21%

129 Farmakologia [ćwiczenia] 3,76 67%

130 Farmakologia [ćwiczenia] 3,68 20%

131 Farmakologia [ćwiczenia] 3,79 40%

132 Farmakologia [ćwiczenia]* 3,43 50%

133 Farmakologia [ćwiczenia]* 3,29 25%

134 Farmakologia [wykład] 4,09 34%

135 Farmakologia [wykład]* 4,14 25%

136 Fizjologia [ćwiczenia] 4,33 25%

137 Fizjologia [ćwiczenia] 4,29 50%

138 Fizjologia [ćwiczenia] 4,71 18%

139 Fizjologia [ćwiczenia]* 4,33 75%

140 Fizjologia [wykład] 4,43 32%

141 Fizjologia [wykład]* 4,62 75%

142 Genetyka medyczna [ćwiczenia] 4,43 25%

143 Genetyka medyczna [ćwiczenia] 3,57 67%

144 Genetyka medyczna [ćwiczenia] 4,60 67%

145 Genetyka medyczna [ćwiczenia] 4,71 25%

146 Genetyka medyczna [ćwiczenia] 4,49 38%

147 Genetyka medyczna [ćwiczenia]* 3,43 25%

148 Genetyka medyczna [ćwiczenia]* 4,71 25%

149 Genetyka medyczna [ćwiczenia]* 5,00 25%

150 Genetyka medyczna [wykład] 3,73 34%
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151 Genetyka medyczna [wykład]* 4,14 25%

152 Hematologia kliniczna [ćwiczenia] 4,04 80%

153 Hematologia kliniczna [ćwiczenia] 4,00 40%

154 Hematologia kliniczna [ćwiczenia] 4,14 80%

155 Hematologia kliniczna [ćwiczenia] 4,57 50%

156 Hematologia kliniczna [ćwiczenia] 4,29 50%

157 Hematologia kliniczna [ćwiczenia] 4,14 80%

158 Hematologia kliniczna [wykład] 3,69 34%

159 Hematologia kliniczna [wykład] 3,95 31%

160 Hematologia laboratoryjna [ćwiczenia] 4,49 38%

161 Hematologia laboratoryjna [ćwiczenia] 4,08 46%

162 Hematologia laboratoryjna [ćwiczenia] 4,17 60%

163 Hematologia laboratoryjna [ćwiczenia] 4,52 33%

164 Hematologia laboratoryjna [ćwiczenia]* 4,86 25%

165 Hematologia laboratoryjna [ćwiczenia]* 5,00 25%

166 Hematologia laboratoryjna [wykład] 4,27 31%

167 Hematologia laboratoryjna [wykład]* 5,00 25%

168 Hematologia laboratoryjna [wykład]* 5,00 25%

169 Hematoonkologia doświadczalna [ćwiczenia] 4,83 29%

170 Hematoonkologia doświadczalna [wykład] 4,66 15%

171 Higiena i epidemiologia [ćwiczenia] 4,60 30%

172 Higiena i epidemiologia [ćwiczenia]* 5,00 75%

173 Higiena i epidemiologia [wykład] 4,58 32%

174 Higiena i epidemiologia [wykład]* 4,95 75%

175 Histologia [ćwiczenia] 4,91 35%

176 Histologia [ćwiczenia]* 5,00 75%

177 Histologia [wykład] 4,84 30%

178 Histologia [wykład]* 5,00 75%

179 Historia diagnostyki laboratoryjnej [seminarium] 4,14 29%

180 Historia diagnostyki laboratoryjnej [seminarium]* 3,90 75%

181 Historia diagnostyki laboratoryjnej w Polsce [seminarium] 4,48 30%

182 Historia medycyny i diagnostyki laboratoryjnej [seminarium] 4,68 39%

183 Immunologia [ćwiczenia] 5,00 44%

184 Immunologia [ćwiczenia] 4,32 40%

185 Immunologia [ćwiczenia] 4,74 28%

186 Immunologia [ćwiczenia]* 5,00 75%

187 Immunologia [wykład] 4,30 27%

188 Immunologia [wykład] 4,26 30%

189 Immunologia [wykład]* 4,52 75%

190 Immunologia [wykład]* 5,00 75%

191 Immunopatologia [ćwiczenia] 4,71 50%

192 Immunopatologia [ćwiczenia] 4,60 67%

193 Immunopatologia [ćwiczenia]* 5,00 25%

194 Immunopatologia [ćwiczenia]* 5,00 25%

195 Immunopatologia [wykład] 4,22 31%

196 Immunopatologia [wykład] 4,54 34%

197 Immunopatologia [wykład] 4,54 31%

198 Immunopatologia [wykład] 4,68 38%

199 Immunopatologia [wykład]* 5,00 25%

200 Język angielski [ćwiczenia] 5,00 50%
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201 Język angielski [ćwiczenia] 4,67 27%

202 Język angielski [ćwiczenia]* 4,76 75%

203 Język angielski [ćwiczenia]* 4,67 50%

204 Język niemiecki [ćwiczenia] 4,98 60%

205 Język rosyjski [ćwiczenia] 5,00 50%

206 Kwalifikowana pierwsza pomoc [ćwiczenia] 4,39 40%

207 Kwalifikowana pierwsza pomoc [ćwiczenia] 4,48 32%

208 Kwalifikowana pierwsza pomoc [wykład] 4,60 36%

209 Mikrobiologia [ćwiczenia] 5,00 30%

210 Mikrobiologia [ćwiczenia] 4,83 26%

211 Mikrobiologia [ćwiczenia] 4,66 42%

212 Mikrobiologia [ćwiczenia] 5,00 30%

213 Mikrobiologia [ćwiczenia] 4,57 40%

214 Mikrobiologia [ćwiczenia] 5,00 40%

215 Mikrobiologia [ćwiczenia] 4,36 14%

216 Mikrobiologia [ćwiczenia] 4,92 29%

217 Mikrobiologia [ćwiczenia] 4,80 42%

218 Mikrobiologia [ćwiczenia] 4,80 50%

219 Mikrobiologia [ćwiczenia] 4,00 11%

220 Mikrobiologia [wykład] 4,86 29%

221 Mikrobiologia [wykład] 4,84 33%

222 Mikrobiologia [wykład] 4,81 40%

223 Mikrobiologia [wykład] 4,71 37%

224 Obliczenia w chemii analitycznej [seminarium] 4,78 41%

225 Ogólne zasady farmakoterapii chorób cywilizacyjnych [seminarium] 3,63 31%

226 Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych [wykład] 4,29 9%

227 Parazytologia kliniczna [ćwiczenia] 4,23 36%

228 Parazytologia kliniczna [ćwiczenia] 4,14 20%

229 Parazytologia kliniczna [ćwiczenia] 4,67 60%

230 Patofizjologia [ćwiczenia] 4,00 33%

231 Patofizjologia [ćwiczenia] 5,00 47%

232 Patofizjologia [wykład] 4,63 42%

233 Patomorfologia [ćwiczenia] 4,91 46%

234 Patomorfologia [wykład] 4,27 29%

235 Patomorfologia [wykład] 4,90 42%

236 Podstawy genetyki człowieka [ćwiczenia] 4,49 47%

237 Podstawy genetyki człowieka [ćwiczenia] 4,52 32%

238 Podstawy genetyki człowieka [wykład] 4,50 39%

239 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 5,00 10%

240 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 5,00 6%

241 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 5,00 6%

242 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 4,51 19%

243 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 4,64 40%

244 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 4,52 21%

245 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 5,00 6%

246 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 4,43 9%

247 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 4,61 28%

248 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 4,00 44%

249 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 5,00 6%

250 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 3,05 60%

251 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 4,75 18%
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252 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 5,00 6%

253 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 4,86 9%

254 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 4,60 26%

255 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 5,00 6%

256 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 4,71 40%

257 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 5,00 21%

258 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] 4,62 40%

259 Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia]* 5,00 25%

260 Praktyczne zastosowanie klasycznych metod ilościowych [ćwiczenia] 5,00 30%

261 Praktyczne zastosowanie klasycznych metod ilościowych [ćwiczenia] 4,71 46%

262 Praktyczne zastosowanie klasycznych metod ilościowych [ćwiczenia] 4,26 30%

263 Praktyczne zastosowanie klasycznych metod ilościowych [wykład] 4,74 41%

264 Praktyka wakacyjna [praktyki zawodowe] 4,51 26%

265 Praktyka wakacyjna [praktyki zawodowe]* 5,00 25%

266 Prawo medyczne [seminarium] 4,74 32%

267 Prawo medyczne [seminarium] 3,83 24%

268 Prawo medyczne [seminarium]* 5,00 75%

269 Profilaktyka żywieniowa [seminarium] 3,71 27%

270 Profilaktyka żywieniowa [seminarium] 3,52 40%

271 Profilaktyka żywieniowa [seminarium] 4,14 30%

272 Profilaktyka żywieniowa [seminarium]* 4,38 75%

273 Profilaktyka żywieniowa [seminarium]* 4,10 75%

274 Profilaktyka żywieniowa [seminarium]* 4,67 75%

275 Propedeutyka medycyny [ćwiczenia] 4,71 3%

276 Propedeutyka medycyny [ćwiczenia] 4,36 6%

277 Propedeutyka medycyny [ćwiczenia] 4,71 3%

278 Propedeutyka medycyny [ćwiczenia] 4,86 6%

279 Propedeutyka medycyny [ćwiczenia] 5,00 6%

280 Propedeutyka medycyny [ćwiczenia] 4,71 3%

281 Propedeutyka medycyny [ćwiczenia] 4,71 3%

282 Propedeutyka medycyny [ćwiczenia] 4,71 3%

283 Propedeutyka medycyny [ćwiczenia] 4,71 3%

284 Propedeutyka medycyny [wykład] 4,71 3%

285 Propedeutyka medycyny [wykład] 5,00 6%

286 Propedeutyka medycyny [wykład] 5,00 3%

287 Propedeutyka medycyny [wykład] 4,86 3%

288 Propedeutyka medycyny [wykład] 4,07 6%

289 Propedeutyka medycyny [wykład] 4,71 3%

290 Propedeutyka medycyny [wykład] 4,71 3%

291 Propedeutyka medycyny [wykład] 4,71 3%

292 Propedeutyka onkologii [seminarium] 4,68 31%

293 Propedeutyka onkologii [seminarium] 4,69 34%

294 Propedeutyka onkologii [seminarium] 4,40 34%

295 Propedeutyka onkologii [seminarium] 4,65 31%

296 Propedeutyka onkologii [seminarium] 4,67 34%

297 Propedeutyka onkologii [seminarium]* 5,00 25%

298 Propedeutyka onkologii [seminarium]* 5,00 25%

299 Propedeutyka onkologii [seminarium]* 5,00 25%

300 Propedeutyka onkologii [seminarium]* 5,00 25%
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301 Psychologia [seminarium] 4,22 34%

302 Psychologia [seminarium] 4,36 29%

303 Psychologia [seminarium]* 4,71 75%

304 Rośliny trujące - rozpowszechnienie i elementy diagnostyczne [ćwiczenia] 4,36 40%

305 Rośliny trujące - rozpowszechnienie i elementy diagnostyczne [ćwiczenia] 4,61 35%

306 Rośliny trujące - rozpowszechnienie i elementy diagnostyczne [ćwiczenia] 4,46 40%

307 Rośliny trujące - rozpowszechnienie i elementy diagnostyczne [wykład] 4,49 40%

308 Serologia grup krwi i transfuzjologia [ćwiczenia] 4,64 53%

309 Serologia grup krwi i transfuzjologia [ćwiczenia] 4,52 33%

310 Serologia grup krwi i transfuzjologia [wykład] 4,54 42%

311 Socjologia [seminarium] 4,73 31%

312 Socjologia [seminarium]* 4,71 75%

313 Statystyka medyczna [ćwiczenia] 5,00 10%

314 Statystyka medyczna [ćwiczenia] 4,52 47%

315 Statystyka medyczna [ćwiczenia]* 5,00 25%

316 Statystyka medyczna z elementami informatyki [ćwiczenia] 4,45 40%

317 Statystyka medyczna z elementami informatyki [ćwiczenia] 4,77 33%

318 Statystyka medyczna z elementami informatyki [ćwiczenia] 4,75 57%

319 Systemy jakości i akredytacja laboratoriów [wykład] 4,48 18%

320 Techniki rozdzielcze w analityce medycznej [ćwiczenia] 4,46 27%

321 Techniki rozdzielcze w analityce medycznej [ćwiczenia] 5,00 40%

322 Techniki rozdzielcze w analityce medycznej [ćwiczenia] 4,57 30%

323 Techniki rozdzielcze w analityce medycznej [ćwiczenia]* 4,71 75%

324 Techniki rozdzielcze w analityce medycznej [wykład] 4,25 31%

325 Techniki rozdzielcze w analityce medycznej [wykład]* 4,71 75%

326 Technologia informacyjna [ćwiczenia] 4,52 67%

327 Technologia informacyjna [ćwiczenia] 4,66 25%

328 Technologia informacyjna [ćwiczenia]* 5,00 25%

329 Toksykologia [ćwiczenia] 4,68 58%

330 Toksykologia [ćwiczenia] 4,43 10%

331 Toksykologia [ćwiczenia]* 4,29 25%

332 Toksykologia [wykład] 4,03 45%

333 Toksykologia [wykład]* 4,43 50%

334 Walidacja metod analitycznych [seminarium] 3,99 32%

335 Walidacja metod analitycznych [seminarium]* 4,71 75%

336 Wprowadzenie do chemii [seminarium] 4,63 48%

337 Wstęp do diagnostyki molekularnej [ćwiczenia] 4,94 21%

338 Wstęp do diagnostyki molekularnej [wykład] 4,91 24%

339 Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] 4,30 52%

340 Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] 4,84 54%

341 Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] 4,57 29%
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