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Wstęp 
 

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

roku akademickim 2013/2014 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 studiów  I i II stopnia oraz 

jednolitych magisterskich wszystkich kierunków studiów realizowanych na UM w roku akademickim 

2013/2014. Wyniki badań umożliwią kształtowanie oferty studiów z uwzględnieniem oczekiwań 

studentów oraz pozwolą w przyszłości udoskonalić proces dydaktyczny poprzez wyciąganie wniosków 

z doświadczeń zdobytych w roku akademickim 2013/2014.  

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 2013/2014. 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 doskonalenia warsztatu 

dydaktycznego nauczycieli oraz jest źródłem inspiracji do wprowadzanych udoskonaleń i innowacji w 

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

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

1.2 Problematyka badawcza 

 

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

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

realizowano za pomocą elektronicznego modułu ankietyzacji w systemie Wirtualna Uczelnia. 

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

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

pięciostopniową skalą, w której 1 stanowiło ocenę najniższą a 5 najwyższą. Ponadto stworzono 
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możliwość uzasadnienia swojej oceny w miejscu ankiety przewidzianym na dodatkowe komentarze i 

sugestie.  

W porównaniu z edycją badania realizowaną w roku akademickiego 2012/2013 kwestionariusz 

ankiety uległ nieznacznym modyfikacjom. Poprzednio zadawano studentom 7 pytań , które dotyczyły 

zarówno warsztatu dydaktycznego nauczycieli akademickich a także treści merytorycznych zajęć. 

Obecnie pytania ograniczono jedynie do tych odnoszących się do warsztatu dydaktycznego 

nauczyciela.  Kryteria oceny stosowane w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014 

przedstawiono poniżej.  

 

2012/2013 2013/2014 

1.       Umiejętność przekazywania wiedzy przez nauczyciela. 1.    Punktualność nauczyciela i efektywność 
wykorzystywania czasu podczas zajęć 

2.       Dostępność nauczyciela dla studentów. 2.    Przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć 

3.       Umiejętność tworzenia przyjaznych relacji miedzy 
nauczycielem a studentami. 

3.    Umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez 
nauczyciela 

4.       Sprawiedliwość sposobu zaliczenia przedmiotu przez 
nauczyciela. 

4.    Sprawiedliwość sposobu przyznawania zaliczenia 
przedmiotu przez nauczyciela 

5.       Przejrzystość kryteriów i zasad zaliczenia przedmiotu 
przez nauczyciela. 

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

6.       Stopień rozwoju wiedzy i umiejętności praktycznych 
podczas zajęć. 

6.    Dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć 
oraz konsultacji 

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 akademickim oraz liczby 

zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyli studenci.  

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, których 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 
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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.  

 

Frekwencja w badaniu  

 

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

poddawane ocenie przez studentów. Od roku 2012/2013  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 

ostatnich dwóch edycjach badania studenci otrzymali więc do wypełnienia trzykrotnie większą liczbę 

ankiet niż w latach poprzednich. W roku 2012/2013 zaobserwowano nieznaczny spadek odsetka ankiet 

wypełnionych związany ze zwiększeniem obciążenia studentów ankietyzacją. W roku 2013/2014 liczba 

ankiet wygenerowanych była najwyższa wśród wszystkich edycji badania, lecz dzięki ciągłemu 

doskonaleniu procesu ankietyzacji oraz jej promocji wśród studentów osiągnięto również 

najwyższy odsetek ankiet wypełnionych.  

Tabela 1 zawiera dane o frekwencji w poszczególnych edycjach badania.  

Tabela 1 Frekwencja w ocenie zajęć dydaktycznych w latach 2010-2014 
Rok akademicki Liczba ankiet 

wygenerowanych 

Liczna ankiet 

wypełnionych 

Odsetek ankiet wypełnionych 

2010/2011 64 266 13 867 21,58 % 

2011/2012 106 478 28 469 26,74 % 

2012/2013 333 588 79 526 23,84 % 

2013/2014 340 036 99 420 29,24 % 

 

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 systematyczny wzrost liczby ankiet wygenerowanych dla 

studentów oraz niemal proporcjonalny do niego wzrost ilości ankiet wypełnionych.  

Wykres1.  Zmiana skali procesu ankietyzacji od roku 2010/2011 

 
 

Liczba ankiet wygenerowanych w edycji badania 2013/2014 została utrzymana na podobnym 

poziomie, co w roku poprzednim. W powiązaniu z działaniami w zakresie upowszechniania ankietyzacji 
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wśród studentów przyniosło to pozytywne rezultaty. Odsetek ankiet wypełnionych wzrósł o prawie 6 

punktów procentowych w stosunku do roku 2012/2013 i był najwyższy spośród dotychczasowych 

edycji badania. Obecnie wynosi on 29,24% co przy 3-krotnym wzroście liczby ankiet wygenerowanych 

w stosunku do edycji 2011/2012, jest wartym odnotowania faktem.Przedmiotową  zmianę 

zobrazowano na Wykresie 2.  

Wykres 2. Zmiana odsetka wypełnionych ankiet w latach 2010-2014 

 
 

Analizując wyniki stwierdzono duże zróżnicowanie uczestnictwa studentów w badaniu ze 

względu na poszczególne kierunki kształcenia. Najwyższy odsetek ankiet wypełnionych zanotowano na 

kierunkach takich jak kosmetologia I stopnia (69,78%) i kosmetologia II stopnia na Wydziale 

Farmaceutycznym. Jest to szczególnie warte odnotowania, gdyż kształcenie na tych kierunkach po raz 

pierwszy odbywa się na Wydziale Farmaceutycznym. Pozytywnie wyróżniają się również takie kierunki 

jak fizjoterapia II stopnia, kosmetologia I stopnia (Wydział Nauk o Zdrowiu), zdrowie publiczne II stopnia 

oraz dietetyka, na których frekwencja (mierzona odsetkiem wypełnionych ankiet) wyniosła powyżej 

40%. Na sześciu  kierunkach odsetek wypełnionych ankiet przekroczył 30%. Wśród nich znalazły się: 

techniki dentystyczne, położnictwo pomostowe, kierunek lekarski (II Wydział), położnictwo II stopnia, 

analityka medyczna oraz ratownictwo medyczne. Jedynym kierunkiem, na którym odsetek 

wypełnionych ankiet nie przekroczył 20% było położnictwo I stopnia (16,48%). Szczegółową analizę 

frekwencji według kierunku studiów przedstawia Tabela 2. 

21,58%

26,74%

23,84%

29,24%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Odsetek ankiet wypełnionych



Ocena nauczycieli akademickich 2013/2014 
 

 
7 

 

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

 

Średni odsetek wypełnionych ankiet na studiach stacjonarnych i niestacjonarny jest zbliżony i 

nie odnotowano tu istotnych statystycznie różnic. Ogólnie na studiach stacjonarnych wyniósł on 29,8%, 

a na studiach niestacjonarnych 26,5%. Wśród kierunków realizowanych w trybie stacjonarnym 

zaobserwowano duże odchylenie od wartości średniej. Odsetek ankiet wypełnionych wahał się od 

16,5% do 69,%. Na studiach niestacjonarnych odnotowano przypadek kierunku Farmacja, w którym 

odsetek ankiet wypełnionych był najniższy i wyniósł 11,0%. 

W porównaniu z poprzednią edycją badania odnotowano wzrost odsetka wypełnionych ankiet 

na większości kierunków. Wartymi odnotowania kierunkami są: fizjoterapia II stopnia, położnictwo 

pomostowe, i zdrowie publiczne II stopnia. Odsetek ankiet wypełnionych na tych kierunkach wzrósł o 

ponad 20 punktów procentowych. Spadek wypełnialności ankiet zaobserwowano w przypadku sześciu 

kierunków studiów, takich jak: Elektroradiologia I stopnia, fizjoterapia I stopnia, lekarsko-dentystyczny, 

pielęgniarstwo I stopnia, położnictwo I stopnia oraz zdrowie publiczne I stopnia. Istotny spadek tego 

odsetka (więcej niż 10 pkt. procentowych) wystąpił na kierunku Elektroradiologia I stopnia. Szczególnie 

wysoki spadek frekwencji wystąpił na kierunku pielęgniarstwo I stopnia, na którym po dwóch latach 

wzrostu odsetka ankiet wypełnionych zanotowano spadek o 24,62 pkt procentowych. Szczegółową 

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

Wygenerowano Wypełniono % Wygenerowano Wypełniono % Wygenerowano Wypełniono %

Anal i tyka  Medyczna 6249 2010 32,2 6249 2010 32,17

Dietetyka 3801 1646 43,3 3801 1646 43,30

Elektroradiologia 1869 502 26,9 1869 502 26,86

Farmacja 24987 5763 23,1 2777 305 11,0 27764 6068 21,86

Fizjoterapia  I° 15816 3917 24,8 15816 3917 24,77

Fizjoterapia  II° 10583 5155 48,7 4731 1839 38,9 15314 6994 45,67

Kosmetologia  I° WNoZ 1562 705 45,1 1562 705 45,13

Kosmetologia  I° WF 1072 748 69,8 1072 748 69,78

Kosmetologia  II° WF 855 517 60,5 855 517 60,47

Kierunek Lekarski  I  

Wydzia ł 50269 13298 26,5 13915 2917 21,0 64184 16215 25,26

Kierunek Lekarski  I I  

Wydzia ł 58325 22062 37,8 16814 4917 29,2 75139 26979 35,91

Lekarsko-dentystyczny 19735 4529 22,9 5296 907 17,1 25031 5436 21,72

Pielęgniarstwo 

pomostowe 3830 1090 28,5 3830 1090 28,46

Pielęgniarstwo I° 23333 4994 21,4 23333 4994 21,40

Pielęgniarstwo II° 15560 4376 28,1 2545 830 32,6 18105 5206 28,75

Położnictwo pomostowe 4218 1526 36,2 4218 1526 36,18

Położnictwo I° 13385 2206 16,5 13385 2206 16,48

Położnictwo II° 6019 2041 33,9 6019 2041 33,91

Ratownictwo medyczne 9169 2823 30,8 9169 2823 30,79

Techniki  dentystyczne 2877 1061 36,9 2877 1061 36,88

Zdrowie Publ iczne I° 11466 2757 24,0 11466 2757 24,05

Zdrowie Publ iczne II° 8978 3979 44,3 8978 3979 44,32

Razem 285910 85089 29,8 54126 14331 26,5 340036 99420 29,24

Kierunek
Stacjonarne Niestacjonarne Frekwencja ogółem 
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Tabela 3. Frekwencja w badaniu na poszczególnych kierunkach w latach 2010-2014 

  Frekwencja w roku 

2011/2012 

Frekwencja w roku 

2012/2013 

Frekwencja w 

roku 2013/2014 

Zmiana frekwencji w 

stosunku do roku 

2012/2013 

Analityka Medyczna 33,79 31,42 32,17 0,75 

Dietetyka 53,63 36,30 43,30 7,00 

Elektroradiologia - 41,75 26,86 -14,89 

Farmacja 21,56 3,66 21,86 18,20 

Fizjoterapia I 36,99 27,73 24,77 -2,96 

Fizjoterapia II 21 20,44 45,67 25,23 

Kosmetologia I° Wydział 

NoZ 
36,25 38,89 45,13 6,25 

Kosmetologia I° Wydział 
Farmaceutyczny 

- - 69,78 - 

Kosmetologia II° Wydział 

Farmaceutyczny 
- - 60,47 - 

Lekarski I wydział 25,5 19,95 25,26 5,31 

Lekarski II wydział 26,92 22,77 35,91 13,14 

Lekarsko-dentystyczny 22,44 22,38 21,72 -0,66 

Pielęgniarstwo I 32,96 46,02 21,40 -24,62 

Pielęgniarstwo II 22,45 16,49 28,75 12,27 

Położnictwo - pomostowe 42,71 7,71 28,46 20,75 

Położnictwo I 32,79 23,84 16,48 -7,36 

Położnictwo II 27,42 17,90 33,91 16,01 

Ratownictwo Medyczne  25,27 30,08 30,79 0,70 

Techniki Dentystyczne 29,84 21,69 36,88 15,19 

Zdrowie Publiczne I 24,54 30,12 24,05 -6,08 

Zdrowie Publiczne II 17,26 15,45 44,32 28,87 

RAZEM: 26,74 23,84 29,24 5,40 

 

Drugi wskaźnik frekwencji w badaniu informuje o odsetku zajęć dydaktycznych ocenionych 

przez studentów w roku akademickim 2013/2014. Studenci oceniali nauczycieli akademickich podczas 

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

zajęcia, które realizował.  

Z danych wynika, że większość zajęć dydaktycznych oraz nauczycieli je prowadzących została 

oceniona. Na poziomie całej Uczelni oceniono 72,35% zajęć dydaktycznych. Porównując poszczególne 

kierunki najgorzej wypada kierunek lekarsko dentystyczny, gdzie oceniono 49,55% zajęć 

dydaktycznych. Równie źle wypada kierunek lekarski, gdzie oceniono jedynie 56,08% zajęć. Oba 

kierunki są prowadzone na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym. Na kierunku farmacja 

odsetek ten wyniósł 60,31% i jest to wynik gorszy o ponad 9 punktów procentowych w stosunku do 

poprzedniej edycji badania. Na pozostałych kierunkach sytuacja wygląda zadowalająco, gdyż zajęcia 

zostały ocenione w ponad 75%. Wskaźnik 100% ocenionych zajęć dydaktycznych został osiągnięty w 

przypadku trzech kierunków. Były to kierunki takie jak: kosmetologia I stopnia (Wydział Nauk o 

Zdrowiu), kosmetologia I stopnia (Wydział Farmaceutyczny) oraz zdrowie publiczne II stopnia. Należy 

jednak zwrócić uwagę na fakt, że ilość przedmiotów (a tym samym osób prowadzących zajęcia 

dydaktyczne) na tych kierunkach była znacznie niższa niż na pozostałych, stąd wynik ten był w tych 
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przypadkach łatwiejszy do osiągnięcia. Odsetek zajęć dydaktycznych ocenionych w roku akademickim 

2013/2014 z podziałem na kierunek studiów zawiera Tabela 4.  

Tabela 4. Odsetek zajęć dydaktycznych ocenionych w roku akademickim 2013/2014 

 

Liczba 

zajęć

Zajęcia 

ocenione

% 

ocenionych

Liczba 

zajęć

Zajęcia 

ocenione

% 

ocenionych

Liczba 

zajęć 

Zajęcia 

ocenione % ocenionych 

Analityka Medyczna 313 282 90,1 313 282 90,10

Dietetyka 194 170 87,6 194 170 87,63

Elektroradiologia 141 121 85,8 141 121 85,82

Farmacja 725 522 72,0 429 174 40,56 1154 696 60,31

Fizjoterapia I° 335 308 91,9 335 308 91,94

Fizjoterapia II° 174 161 92,5 129 119 92,25 303 280 92,41

Kosmetologia I° Wydział NoZ 79 79 100,0 40,56 79 79 100,00

Kosmetologia I° Wydział 

Farmaceutyczny
51 51 100,0 51 51 100,00

Kosmetologia II° Wydział 

Farmaceutyczny
45 42 93,3 92,25 45 42 93,33

Kierunek Lekarski I Wydział 1583 952 60,1 1047 523 49,95 2630 1475 56,08

Kierunek Lekarski II Wydział 1638 1359 83,0 1037 777 74,93 2675 2136 79,85

Lekarsko-dentystyczny 912 541 59,3 543 180 33,15 1455 721 49,55

Pielęgniarstwo pomostowe 209 202 33,15 209 202 96,65

Pielęgniarstwo I° 419 386 92,1 419 386 92,12

Pielęgniarstwo II° 280 260 92,9 83 81 97,59 363 341 93,94

Położnictwo pomostowe 108 103 95,37 108 103 95,37

Położnictwo I° 317 250 78,9 317 250 78,86

Położnictwo II° 177 161 91,0 177 161 90,96

Ratownictwo medyczne 366 310 84,7 366 310 84,70

Techniki dentystyczne 165 124 75,2 165 124 75,15

Zdrowie Publiczne I° 353 300 85,0 353 300 84,99

Zdrowie Publiczne II° 135 135 100,0 135 135 100,00

Razem 8402 6514 77,5 3585 2159 60,2 11987 8673 72,35

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 4,491 . Została ona wyliczona ze 

wszystkich ocen wystawionych przez studentów nauczycielom akademickim realizującym zajęcia 

dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014. 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. Tabela 5 zawiera oceny kształcenia w obu 

semestrach roku akademickiego 2013/2014. 

Tabela 5. Ogólna ocena procesu kształcenia na UM w Lublinie w roku 2013/2014 

  Semestr zimowy Semestr letni Ogółem 

Średnia ocena 4,47 4,52 4,49 

 

W stosunku do poprzedniej edycji badania ogólna ocena kształcenia na UM wzrosła. Choć 

wzrost ten jest stosunkowo niewielki i stanowi pięć setnych punktu procentowego to w porównaniu z 

rokiem akademickim 2010/2011 jest to zmiana istotna. Dane zawarto na Wykresie 3.  

Wykres 3. Ogólna ocena dydaktyki na UM w latach 2011-2014 

 

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

przygotowanie merytoryczne nauczycieli do zajęć. Studenci wysoko oceniają stopień wiedzy 

nauczycieli akademickich jednak najniżej ocenione aspekty kształcenia związane z przekazywaniem tej 

wiedzy. Umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela oraz umiejętność 

budowania relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności zostały ocenione 

odpowiednio na 4,44 i 4,43 w pięciostopniowej skali. Pozostałe elementy zostały ocenione w granicach 

średniej ogólnej. Oceny poszczególnych aspektów kształcenia w roku akademickim 2013/2014 zawiera 

Wykres 4. 
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Wykres 4. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na UM w Lublinie w roku 2013/2014 

 

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

możliwości porównania zmiany ocen wszystkich aspektów kształcenia. Można jedynie wskazać, że w 

poprzednich latach również poniżej średniej ogólnej oceny dla Uczelni oceniano aspekt związany z 

przekazywaniem wiedzy przez nauczyciela. Oznacza to, że niezmiennie studenci mają wysokie 

oczekiwania pod tym względem, co powinno przełożyć się na działania wychodzące naprzeciw tym 

oczekiwaniom. Wzrost oceny nastąpił w przypadku kryterium dostępności nauczyciela dla studentów.  

Spadek odnotowano natomiast w przypadku umiejętności budowania przez nauczyciela relacji ze 

studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. 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 badania najniżej oceniony został II Wydział Lekarski z 

Oddziałem Anglojęzycznym. W każdym roku akademickim najwyższą ocenę uzyskuje Wydział Nauk o 

Zdrowiu. W porównaniu z poprzednimi edycjami badania oceny wszystkich Wydziałów ulegają 

nieznacznej choć systematycznej poprawie. Najwyraźniejsza poprawa ma miejsce na II Wydziale 

Lekarskim. Świadczy to o skuteczności systemu doskonalenia jakości kształcenia na naszej Uczelni. 

Wyniki zawiera Wykres 5.  

                                                           
1Średnia arytmetyczna wszystkich ocen wystawionych nauczycielom akademickim w roku akademickim 2013/2014. 
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Wykres 5. Ogólna ocena kształcenia na Wydziałach UM w Lublinie 

 
 

Wykres 6 przedstawia zestawienie wszystkich objętych badaniem kierunków studiów 

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

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

bardziej odzwierciedla poziom oczekiwań studentów pod 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. Kierunek lekarski( I i II 

Wydział) 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.  

Wykres 6.  Ocena kształcenia na poszczególnych kierunkach w roku 2013/2014. 
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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 4,54. W roku akademickim 2013/2014 jest to drugi najwyżej oceniony przez 

studentów Wydział na UM. W stosunku do oceny z poprzedniej edycji badania, która wyniosła 4,45 

zanotowano wzrost o 0,09. Analogicznie jak na innych Wydziałach UM w Lublinie dwie najniższe oceny 

uzyskały aspekty związane z przekazywaniem treści merytorycznych studentom podczas zajęć. Najniżej 

ocenionym aspektem została umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami 

uzyskując ocenę 4,44 na pięciostopniowej skali. Drugi najniżej oceniony aspekt jest związany z 

umiejętnością skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela. Osiągnął on ocenę 4,46 i 

zanotował nieznaczny wzrost w stosunku do poprzedniej edycji, w której wynosił 4,41. Pozostałe 

aspekty kształcenia zostały ocenione powyżej średniej. Najwyżej ocenionym aspektem kształcenia na 

Wydziale zostało przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć osiągając wysoką ocenę 

wynoszącą 4,65. 

Wykres 7. Ocena Wydziału Farmaceutycznego 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. 

 

Farmacja 

 

Kierunek farmacja w roku akademickim 2013/2014 został oceniony przez studentów na 

wysokim poziomie. Ocena 4,53 sytuuje go na piętnastej pozycji w porównaniu z pozostałymi 

kierunkami realizowanymi na UM w Lublinie (Ranking zawiera Wykres 6).  W porównaniu z 

poprzednimi edycjami badania jest to najwyższa ocena osiągnięta przez ten kierunek. Oceny w 

poszczególnych latach akademickich przedstawia Wykres 8.  
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Wykres 8. Zmiana oceny kształcenia na kierunku farmacja 

 
 

 Biorąc pod uwagę szczegółowe aspekty kształcenia na kierunku farmacja trzy z nich osiągnęły 

ocenę poniżej średniej ogólnej: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela, 

umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i 

aktywności oraz sprawiedliwy sposobu przyznawania zaliczenia przedmiotu przez nauczyciela. 

Ponadto dwa ostatnie aspekty zostały ocenione niżej niż przed rokiem. Umiejętność przekazywania 

wiedzy oraz dostępność nauczycieli dla studentów uległy poprawie w stosunku do roku poprzedniego. 

Najwyżej ocenionym aspektem kształcenia w roku 2013/3014 było przygotowanie merytoryczne 

nauczyciela do zajęć osiągając 4,64 na pięciostopniowej skali. Wykres 9 zawiera oceny wszystkich 

objętych badaniem aspektów kształcenia.  

Wykres  9. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku farmacja. 

 
 

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. Najbardziej zauważalna 

różnica została odnotowana w aspekcie związanym z umiejętnością budowania przez nauczyciela 

relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. Jedynie w przypadku 

sprawiedliwego przyznawania zaliczenia przedmiotu przez nauczyciela ocena znajduje się na 

jednakowym poziomie i wynosi 4,51. Należy zatem dokonać dodatkowej analizy sytuacji pod tym 

względem, gdyż dane z badania ankietowego nie umożliwiają ustalenia przyczyny tego stanu rzeczy. 

Wykres 24 zawiera zestawienie ocen ze względu na formę studiów.  
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Wykres 10. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku farmacja według formy studiów 

 
 

 

Dzięki pogłębionej analizie komentarzy umieszczanych przez studentów w ankiecie, które 

stanowią uzasadnienie wystawianych ocen, możliwe jest przybliżenie przyczyn zdarzającego się w 

niektórych przypadkach niezadowolenia.  

Duża część negatywnych komentarzy, co do tych aspektów kształcenia na kierunku farmacja 

dotyczy nieprawidłowej organizacji procesu kształcenia. Zdarzającym się problemem jest zbyt duże 

tempo realizacji zajęć, uniemożliwiające pełne opanowanie zakładanych efektów kształcenia. Jak 

wskazywali studenci: „stać mnie na dobrą ocenę, nie mam jednak możliwości jej dostać, bo tempo jest 

zawrotne”. „Seminaria prowadzone są zbyt szybko”.  Studenci zgłaszają zastrzeżenia również, co do 

układania planu zajęć. Na przykładzie przedmiotu biochemia wskazano, że: „efektywność niezależna 

od nauczyciela - źle ułożony plan zajęć, program”. Podczas oceniania przedmiotu bromatologia 

studenci wskazali, że: „zajęcia mogły zostać podzielone na minimum dwie części, trwały ponad cztery 

godziny i przez to były zbyt długie, miałam problem ze skupieniem uwagi w czasie trwania tak długich 

zajęć”.  Odnotowują także przypadki, gdy liczba zajęć jest zbyt mała w stosunku do wagi przedmiotu w 

procesie kształcenia. Student zauważa, że przedmiot opieka farmaceutyczna powinien trwać „dłużej 

niż kilka zajęć, ze względu na obszerny materiał i dużą przydatność tematyki zajęć”. Należałoby więc 

dokonać analizy sylabusów i planów zajęć by jak najlepiej dopasować program kształcenia do wymagań 

studentów oraz zapewnić jego optymalną realizację.  

Studenci farmacji przykładają także wagę do aspektu związanego z punktualnością nauczyciela 

i efektywnością wykorzystywania czasu podczas zajęć. Choć jest to jeden z najwyżej ocenionych 

elementów procesu kształcenia można odnotować pojedyncze przykłady nieprawidłowości. 

Wskazano, że: „przekazanie wiedzy studentom jest utrudnione ze względu na nieobecność nauczyciela 

w trakcie trwania zajęć. Zajęcia polegają głównie na czytaniu przez studentów ustaw pod nieobecność 

nauczyciela prowadzącego zajęcia.”  

Kolejnym aspektem budzącym zastrzeżenia studentów jest proces weryfikacji efektów 

kształcenia. Wśród zdarzających się problemów wskazywano nieodpowiednie formułowanie 

zagadnień bądź pytań egzaminacyjnych, które były podawane studentom w postaci niezrozumiałej. Jak 

pisze student: „pytania na zaliczeniu były nie do końca zrozumiałe dla studentów. W konsekwencji 
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czego bardzo dużo osób nie zaliczyło”. Ponadto w opinii studentów zdarzały się sytuacje, kiedy „sposób 

oceniania nie był do końca jasny.”   

Podczas analizy komentarzy odnotowano także pojedyncze przypadki, w których studenci 

wyrażali swoje niezadowolenie, co do rozbieżności w formie zaliczenia przedmiotu. Szczególnie 

wskazywali sytuacje sporne, w których dochodziło do różnic w poziomie wiedzy potrzebnej do 

uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu. Wskazywano na: „Brak jednolitego systemu oceniania 

egzaminu, przez co jego wynik często mógł zależeć od sprawdzającego, zbyt duża rozbieżność w 

systemie oceniania różnych prowadzących”. „Jedni sprawdzający oceniali bardzo szczegółowo i 

rygorystycznie, inni bardziej przychylnie”. 

Studenci zwracają także uwagę na zachowanie prowadzących. W ich odczuciu atmosfera 

podczas zajęć jest równie ważna jak inne aspekty kształcenia i wpływa na jakość przyswojonej wiedzy 

a także same relacje na linii nauczyciel-student. Uzasadniając zdarzające się niezadowolenie pod tym 

względem wskazano, że: „Jedyne relacje stworzone przez tą Panią to napięta atmosfera”. „Bardzo 

niekulturalny sposób odnoszenia się do studentów.” 

Studenci także wskazali jak ich zdaniem powinno wyglądać odpowiednie kształcenie na ich 

kierunku. Na przykładzie przedmiotu chemia leków komentują: „Bardzo dużym plusem jest to, że 

prezentacja wykładu nie była w formie przepisanej książki, czy też zeskanowanej i rzuconej do 

programu power point, co z reguły ma miejsce na innych wykładach.  Uważam, że do tej pory były to 

najlepiej przeprowadzone wykłady i przyjemnością było z nich korzystać. Materiał był wykładany 

bardzo starannie i w odpowiednim tempie - co pozwoliło na przyswojenie nowych wiadomości i 

zapisanie niezbędnych informacji.” 

W komentarzach można też zauważyć, że studenci kierunku farmacja dużą wagę przykładają 

do praktycznego wymiaru kształcenia. Na przykładzie przedmiotu farmacja praktyczna w aptece 

wskazano, że: „Zajęcia praktyczne były mało "praktyczne". Moim zdaniem powinny odbywać się przed 

praktykami w aptekach, kiedy nie mieliśmy pojęcia o obsłudze programu komputerowego i zasadach 

obowiązujących w aptekach”. Studenci przedmiotu BHP zaznaczają także potrzebę równoważenia 

zajęć teoretycznych i uzupełniania ich o część praktyczną. Wskazano, że: „lepiej gdyby student 

dowiedział się, jak ma zachować się w sytuacji zagrożenia, poznać jakiś plan ewakuacji z budynku, a 

nie obowiązki i prawa pracodawcy, co na pierwszym roku studiów jest nikomu nie potrzebne.”  

Przedmiot biotechnologia roślin z biotechnologią farmaceutyczną został oceniony w 

następujący sposób: „Wiedza niestety mało potrzebna w zawodzie farmaceuty. Bardzo dużo 

szczegółowych informacji, które niestety bardzo szybko się zapomina. Przedmiot ciekawy, ale mógłby 

być prowadzony w innej formie”.  Studenci zgłosili także uwagi, co do treści przekazywanych podczas 

przedmiotu bromatologia. Wskazano, że: „W ramach przedmiotu omawiano zbyt wiele tematów 

niezwiązanych bezpośrednio z pracą farmaceuty (jak np. podział tłuszczów smażalniczych) a zbyt mało 

tematów dotyczących np. żywienia poza- i dojelitowego czy żywienia w przebiegu różnych chorób, z 

którymi farmaceuta w szpitalu i w aptece ogólnodostępnej może mieć kontakt.” 

Przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć jest tym aspektem kształcenia, na który 

studenci zwracają szczególną uwagę w komentarzach. Zdarzały się sytuacje, kiedy w opinii studentów 

zbyt mała wiedzy prowadzącego potrzebnej do prowadzenia zajęć, a także pomyłki w materiałach 

prezentowanych studentom. Wskazano, że: „W wykładach znajdowały się błędy we wzorach i w 

obliczeniach”. „Nauczyciel często podawał błędne informacje, nie zawsze wiedział, o co się Go pytało”.  
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Wnioski i rekomendacje  

 

 Kierunek farmacja został oceniony przez studentów wysoko. Obecna ocena jest najwyższa 

wśród dotychczasowych edycji badania i wynosi 4,53. Od roku 2011/2012 ocena, jakości 

kształcenia na tym kierunku systematycznie rośnie.  

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

ocenionych aspektów dydaktyki, takich jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy 

przez nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami 

sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. 

 W stosunku do poprzedniej edycji badania pogorszeniu uległa ocena: umiejętności budowania 

odpowiednich reakcji ze studentami oraz sprawiedliwe zasady przyznawania zaliczeń przez 

nauczyciela. Odnośnie pierwszego problemu w komentarzach wskazywano na zdarzające się 

problemy związane z niekulturalnym zachowaniem niektórych nauczycieli oraz 

wprowadzaniem nerwowej atmosfery podczas zajęć, niesprzyjającej aktywności i 

zaangażowaniu. Odnośnie procesu oceniania wskazywano na zdarzające się problemy 

niejasności kryteriów oceniania i niesprecyzowanych oczekiwań nauczyciela. Ponadto pojawiły 

się wątpliwości odnośnie jednolitych kryteriów oceny w rożnych grupach. Należy zatem 

zadbać, aby kryteria i oczekiwania były znane studentom od początku w celu eliminowania 

wszelkich wątpliwości. 

 Studenci wskazywali na problemy wynikające z organizacji procesu kształcenia, które 

dotyczyły: zdarzających się sytuacji zbyt dużego tempa realizacji niektórych zajęć oraz zbyt 

długiego trwania zajęć, co nie sprzyjało koncentracji. Zdarzały się również zajęcia, na które w 

opinii studentów przeznaczono zbyt mało czasu, dlatego należy dokonać analizy sylabusów 

poszczególnych przedmiotów w celu racjonalizowania planu zajęć w oparciu o efekty 

kształcenia założone w ramach poszczególnych zajęć.  

 Należy zwrócić uwagę na wskazywany przez studentów problem niepunktualności oraz 

nieobecności podczas zajęć niektórych nauczycieli. Wskazywano również przypadki, kiedy 

nauczyciel nie był wystarczająco przygotowany do realizowanych zajęć.  

 Wskazywano również na potrzebę doskonalenia wymiaru praktycznego niektórych zajęć.  
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Analityka Medyczna 

 

W roku akademickim 2013/2014 proces dydaktyczny na kierunku analityka medyczna został 

oceniony na 4,56. Jest to najwyższy wynik w stosunku do dotychczasowych edycji badania i klasyfikuje 

ten kierunek na 13 miejscu wśród wszystkich kierunków realizowanych na UM w Lublinie (ranking 

kierunków zawiera wykres 6). Odnotowywany jest także coroczny systematyczny wzrost oceny, która 

w edycji 2010/2011 wynosiła zaledwie 4,36. 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 dwa z nich 

zostały ocenione poniżej średniej ogólnej. Były to: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy 

przez nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 

zaangażowaniu i aktywności. Jedynie w przypadku drugiego z tych aspektów stwierdzono spadek 

oceny w stosunku do poprzedniej edycji.  Nie powinno być to powodem do niepokoju, gdyż oceny te 

znajdują się na wysokim poziomie. Warto jednak zwrócić uwagę szczególnie na ten aspekt, w którym 

ocena spadła i dostosować metody i program kształcenia do wymagań studentów i specyfiki kierunku. 

Pozostałe aspekty zostały ocenione powyżej średniej. Studenci najwyższą ocenę wystawili aspektom 

kształcenia, takim jak: punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystania czasu podczas zajęć 

oraz przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć. Wykres 12 zawiera oceny wszystkich objętych 

badaniem aspektów kształcenia. 
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Wykres 12.  Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku analityka medyczna. 

 

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

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

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

akademickich chcących doskonalić swój warsztat dydaktycznych, gdyż często uzasadniano także 

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

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

Czynnikiem powodującym szczególne niezadowolenie studentów jest niewystarczające 

wyposażenie sal dydaktycznych podczas ćwiczeń. Studenci na przedmiotach hematologia kliniczna 

oraz hematologia laboratoryjna wskazują, że: „Czas na zajęciach nie może być efektywnie 

wykorzystany ze względu na stare mikroskopy utrudniające lub czasami uniemożliwiające oglądanie 

rozmazów krwi, co znacznie obniża jakość kształcenia z tak ważnego przedmiotu zawodowego na 

naszym kierunku. Ze względu na stare mikroskopy na pracowni, nauczyciel nie jest w stanie w 

zadowalający studentów sposób przekazać swojej wiedzy. Nie wynika to jednak ze złej metodyki 

nauczania, lecz z braków wyposażenia pracowni.” 

Przygotowanie merytoryczne do zajęć niektórych nauczycieli, pomimo że jest to najwyżej 

oceniany aspekt kształcenia, również wywołuje niezadowolenie studentów. Zdarzyły się przypadki, w 

których studenci wskazali na nieznajomość podstawowych jednostek oraz pojęć potrzebnych do 

efektywnego prowadzenia zajęć.  

Krytycznie wypowiadano się także na temat sposobu prowadzenia zajęć i przekazywania 

wiedzy przez niektórych nauczycieli akademickich. Wskazywano przede wszystkim takie czynniki jak: 

zbyt duże tempo przekazywania treści  lub monotonna forma prowadzenia zajęć. Wśród negatywnych 

komentarzy wskazano, że: „zbyt długie prezentacje, przez to student nie słucha już po godzinie, nie 

mówiąc już nawet o robieniu sensownych notatek”. W innym przypadku wskazano, że: „ dochodziło do 

chaotycznego tłumaczenia i wracania do czegoś, co było 10 slajdów temu. Powodowało to, że student 

czasami nie bardzo wiedział, o co chodzi.” 

Wskazano również na problemy organizacyjne, o których w komentarzach wspominają 

studenci odnośnie przedmiotu psychologia. Wskazano, że: „z przyczyn leżących po stronie Dziekanatu 

i Działu Kształcenia psychologii mieliśmy aż dwa zajęcia, po czym usunięto nam je z planu, bo już 

psychologię mieliśmy, w związku z tym zaliczenia nie było.” Należy zatem dokładnie przyjrzeć się 

planom zajęć w celu uniknięcia takich sytuacji.  
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Elementy dydaktyki szczególnie doceniane przez studentów dobrze przedstawiają komentarze, 

z których wybrano te, najbardziej reprezentatywne. Główną informacją, jaką można uzyskać z 

komentarzy jest bardzo dobry odbiór zajęć, które nastawione są na interakcję ze studentem oraz 

praktykę. Wskazano, że: „Zadawanie pytań podczas wykładów przez Panią Doktor powodowało 

aktywny udział w zajęciach, a co za tym idzie zwiększoną efektywność zapamiętywania 

przekazywanych treści” oraz „Wiadomości nie były przekazywane w sposób teoretyczny tylko 

zmuszający studentów do myślenia, co owocowało lepszym zrozumieniem materiału. Zajęcia były 

prowadzone w sposób zmuszający nas do myślenia, a nie tylko do odtwarzania wiedzy, co pozwalało 

na lepsze zrozumienie poznawanych treści. Ćwiczenia nastawione na praktykę, czyli tak jak winno być, 

ale rzadko się zdarza.” Studenci cenią także sposób przekazywania wiedzy w sposób ciekawy i 

niemonotonny, dzięki czemu mogą łatwiej przyswoić dany materiał. Wskazano, że: „Wiedza 

przekazana nie, jako "czytanie prezentacji" a opowiadanie o przedmiocie poparte odpowiednimi 

animacjami czy przykładami, co o wiele łatwiej zapamiętać. Wykłady prowadzone były w sposób 

ciekawy, obrazowy. Prezentacje z animacjami pozwalały zrozumieć różne procesy omawiane na 

zajęciach.” 

Wskazano również cechy, które studenci oceniają szczególnie wysoko u nauczycieli 

prowadzących zajęcia. Ceniona jest punktualność nauczycieli, na co wskazuje duża liczba komentarzy. 

Bardzo przychylne oceny zbierają także aspekty związane z dostępnością w czasie zajęć i konsultacji 

oraz wysoki poziom przygotowania merytorycznego nauczycieli.  

Jak wskazuje jeden ze studentów: „Prowadzący zawsze był w 100% przygotowany do zajęć. 

Bardzo przyjemna atmosfera panująca na zajęciach. Stosunek prowadzącego do studentów godny 

najwyższych ocen. Ćwiczenia prowadzone były w przyjaznej atmosferze. Czas przeznaczony na każdy 

preparat był wystarczający do zapoznania się z nim i sporządzenia notatek.” 

 

 

Wnioski i rekomendacje  

 

 Kierunek analityka medyczna został oceniany wysoko. Widoczny jest również systematyczny 

wzrost satysfakcji studentów od początkowej edycji badania. 

 Chcąc doskonalić proces kształcenia należy zacząć od takich aspektów jak: umiejętność 

skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela oraz umiejętność budowania przez 

nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. W przypadku 

tego drugiego aspektu nastąpił spadek oceny w stosunku do roku poprzedniego.  

 Należy zapewnić lepszą jakość mikroskopów podczas ćwiczeń, gdyż wpływają one na jakość 

realizacji zajęć. 

 Należy eliminować zdarzające się przypadki nieprzygotowania nauczycieli do zajęć.  

 Należy doskonalić warsztat dydaktyczny nauczycieli akademickich. Szczególnie należy unikać 

form podających podczas wykładu, polegających na odczytywaniu długich, monotonnych 

prezentacji. Studenci szczególnie doceniają zajęcia realizowane w formie interaktywnej, 

polegające na zaangażowaniu zarówno nauczyciela jak i studentów.  
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 Studenci pozytywnie oceniają zajęcia, podczas których umiejętnie wykorzystywano narzędzia 

multimedialne.  

 Studenci szczególnie doceniają zajęcia, podczas których położony jest nacisk na kształtowanie 

umiejętności praktycznych. Również podczas przekazywania wiedzy doceniano nauczycieli, 

którzy potrafią wskazać na aspekty praktyczne przekazywanej wiedzy, jej zastosowanie.  

 Należy eliminować problemy związane z organizacją i planowaniem zajęć. 

Kosmetologia 

 

Kierunek kosmetologia jest realizowany na UM w Lublinie na dwóch Wydziałach: 

Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej oraz Nauk o Zdrowiu. Kształcenie na kierunku 

kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej odbywa się od roku 

akademickiego 2013/2014  i są to studia I stopnia i II stopnia realizowane formie  stacjonarnej. 

 

Kosmetologia I stopnia 

 

Ogólna ocena procesu kształcenia na kierunku kosmetologia Io wyniosła 4,51, co stanowi 

wysoką ocenę. Jest to szósty w kolejności najniżej oceniony kierunek studiów na UM w Lublinie 

(ranking kierunków zawiera Wykres 6).  

Analizując oceny uwzględnionych w badaniu aspektów kształcenia na tym kierunku 

zaobserwowano tendencję występującą także na pozostałych kierunkach studiów na UM. Najniżej 

ocenione zostały dwa aspekty, takie jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez 

nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 

zaangażowaniu i aktywności. Poniżej średniej ogólnej oceniono także aspekt związany ze sposobem 

przyznawania zaliczenia przedmiotu przez nauczyciela. Najwyżej oceniono aspekty, takie jak: 

punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystania czasu podczas zajęć oraz przygotowanie 

merytoryczne nauczyciela do zajęć. Ocenę poszczególnych aspektów kształcenia zawarto na Wykresie 

13.  

Wykres 13. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku kosmetologia I stopnia. 
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Studenci kosmetologii I0 wskazali w komentarzach główne przyczyny swojego niezadowolenia 

z zajęć. Są to pojedyncze przypadki, lecz warte odnotowania, gdyż mogą negatywnie wpływać na 

całokształt procesu kształcenia. Głównym zastrzeżeniem zgłaszanym przez studentów jest sposób 

przekazywania wiedzy przez nauczyciela. Wskazano, że: „Zajęcia prowadzone w sposób bardzo 

monotonny i bez wyrazu”; „ czytanie slajdów na wykładzie jest słabą formą przekazu”. 

Komentarze, które stanowią uzasadnienie wysokiej oceny prowadzących zajęcia na kierunku 

kosmetologia są związane przede wszystkim z najniżej ocenionym aspektem dotyczącym budowania 

relacji ze studentami. Studenci doceniają prowadzących, którzy potrafią nawiązać kontakt ze 

studentem oraz zaangażować ich do pracy na zajęciach. Komentarze studentów zawierają takie opinie 

jak: „Wykładowca bardzo przystępny studentom, co sprawiało, że zajęcia były przyjemne i 

interesujące”. Studenci z aprobatą odnoszą się też do prowadzących, którzy posiadają odpowiednie 

przygotowanie merytoryczne. Wskazano: „najbardziej przygotowany wykładowca do zajęć, ma 

ogromną wiedzę i chce ją przekazać”. 

 

Wnioski i rekomendacje 

 Kierunek kosmetologia I stopnia w roku akademickim 2013/2014 został oceniony wysoko. Był  

to pierwszy rok prowadzenia kształcenia na tym kierunku na Wydziale Farmaceutycznym z 

Oddziałem Analityki Medycznej nie ma zatem możliwości porównania zmian, jaki się dokonały 

w tym zakresie. 

 

 Dążąc do doskonalenia jakości kształcenia na kierunku należy w pierwszej kolejności zadbać o 

takie aspekty kształcenia jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez 

nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami 

sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. 

 

 Doskonaląc warsztat dydaktyczny należy unikać realizacji zajęć poprzez odczytywanie treści 

prezentacji. Studenci doceniają zajęcia, podczas których prowadzący wykazują duże 

zaangażowanie, potrafią stymulować aktywność studentów oraz tworzyć sprzyjającą temu 

atmosferę.  

 

Kosmetologia II stopnia 

 

Ogólna ocena procesu kształcenia na kierunku kosmetologia II0 wyniosła 4,75, co stanowi 

wysoką ocenę. Jest to czwarty w kolejności najwyżej oceniony kierunek studiów na UM w Lublinie 

(ranking kierunków zawiera Wykres 6).  

Analiza ocen uwzględnionych w badaniu doprowadziła do odnotowania analogii między I a II 

stopniem studiów na kierunku kosmetologia. Najniżej ocenione zostały dwa aspekty, takie jak: 

umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela oraz umiejętność budowania 

przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. Poniżej średniej 

ogólnej oceniono także aspekt związany ze sposobem przyznawania zaliczenia przedmiotu przez 

nauczyciela. Najwyżej oceniono aspekty, takie jak: punktualność nauczyciela i efektywność 
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wykorzystania czasu podczas zajęć oraz przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć. Ocenę 

poszczególnych aspektów kształcenia zawarto na Wykresie 14.  

 

Wykres 14. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku kosmetologia II stopnia. 

 

 

Niewielka jest liczba komentarzy umieszczonych w ankiecie przez studentów tego kierunku, 

dlatego trudno jest wskazać konkretne rozwiązania dla doskonalenia jakości kształcenia. Wśród 

nielicznych komentarzy wskazano, że ćwiczenia z przedmiotu kosmetologia lecznicza miały charakter 

wyłącznie teoretyczny. Zdarzały się też opinie o niskiej efektywności zajęć, polegających na 

odczytywaniu prezentacji.  

Rekomendacje 

 Kierunek kosmetologia II stopnia w roku akademickim 2013/2014 został oceniony wysoko. Jest 

to pierwszy rok, w którym kształcenie w tym kierunku jest realizowane na Wydziale 

Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej. 

 

 Dążąc do doskonalenia jakości kształcenia na kierunku należy w pierwszej kolejności zadbać o 

takie aspekty kształcenia jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez 

nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami 

sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. 

 Należy doskonalić wymiar praktyczny zajęć, w celu zapewnienia realizacji efektów kształcenia 

odnoszących się do umiejętności praktycznych. 

 Doskonaląc warsztat dydaktyczny należy unikać „podających” metod dydaktycznych, 

polegających na odczytywaniu treści prezentacji, gdyż w opinii studentów są one mało 

efektywne. 
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