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Wstęp  
 

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

w roku akademickim 2014/2015 przeprowadzono kolejną edycję badania jakości kształcenia. Badanie 

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

podyplomowych. Przedstawiona w raporcie ocena zajęć dydaktycznych jest elementem całościowej 

ewaluacji kształcenia na UM w Lublinie, na którą składa się również ocena prowadzących zajęcia. 

Wyniki prowadzonych badań stanowią podstawę dla podejmowanych działań doskonalących a ich 

upowszechnianie ma na celu kształtowanie kultury jakości na naszej Uczelni.  

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

jednolitych magisterskich wszystkich kierunków studiów realizowanych na UM w roku akademickim 

2014/2015.  

1. Problematyka badań 

 

1.1 Przedmiot i cel badania 

 

Przedmiotem badania są aspekty zajęć dydaktycznych, które są dużym stopniu niezależne od 

jakości pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich. Badanie zostało wprowadzone w roku 

akademickim 2013/2014 i jest wynikiem konsultacji prowadzonych przez Uczelniany Zespól ds. Jakości 

Kształcenia ze środowiskiem akademickim – przedstawicielami studentów, doktorantów oraz 

nauczycieli akademickich. Stanowi ono uzupełnienie oceny prowadzących zajęcia i umożliwia 

pełniejsze zrozumienie uwarunkowań właściwego przebiegu procesu dydaktycznego. 

Coraz częściej wskazuje się, że potrzeby i oczekiwania studentów w zakresie edukacji i 

stosowanych w jej ramach metod dydaktycznych ulegają głębokim przemianom, co jest wynikiem 

szerszych zmian kulturowych i technologicznych, jakim ulega społeczeństwo. Jednym ze źródeł 

informacji na temat skuteczności stosowanych metod kształcenia jest opinia studentów. Dzięki 

systematycznemu monitoringowi uzyskujemy wiedzę na temat odbioru przekazywanych treści oraz 

ewentualnych problemów w tym zakresie. Jest to jeden ze sposobów oceny procesu kształcenia na UM 

w Lublinie i pomaga w podejmowaniu decyzji w obszarze doskonalenia procesu kształcenia, a także 

stanowi źródło inspiracji do wprowadzania innowacji w zakresie dydaktyki. Uczestnictwo studentów w 

badaniu przyczynia się do tworzenia kultury jakości na naszej Uczelni, gdyż stwarza możliwość 

współtworzenia wysokich standardów kształcenia. 

W raporcie przedstawiono ocenę przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2014/2015 

z uwzględnieniem podziału na formę realizacji zajęć (wykład, seminarium, ćwiczenia, zajęcia 

praktyczne) rok studiów1, semestr oraz formę studiów (stacjonarne i niestacjonarne).  

Należy zwrócić uwagę, że w planach studiów występują przedmioty o tej samej nazwie, jednak 

realizowane przez więcej niż jedną jednostkę organizacyjną i zarówno w planie studiów jak i w 

niniejszym raporcie traktowane są one, jako osobny przedmiot (w raporcie, podobnie jak w planie 

                                                           
1 W wyniku zmian wprowadzanych w planach studiów zdarzają się sytuacje, że przedmiot, mimo że jest realizowany w trakcie jednego roku, 

w zestawieniu przedstawionym w raporcie pojawia się wiele razy. W efekcie wprowadzanych zmian różne roczniki studentów mogą 
realizaować dany przedmiot w różnym terminie (w innym semestrze lub na innym roku studiów).  
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studiów, w celu zaznaczenia różnicy, nazwy takich przedmiotów pisane są inną czcionką – drukowaną 

bądź nie).  

 

1.2 Problematyka badań 

 

Głównym problemem badawczym są uwarunkowania jakości dydaktyki na UM w Lublinie. W 

szczególności zwrócono uwagę na takie czynniki, jak: jakość przekazywanych treści, sposób ich 

przekazywania, oraz czas przeznaczony na realizację zakładanych efektów kształcenia. Badanie 

realizowano za pomocą elektronicznego modułu ankietyzacji w systemie Wirtualna Uczelnia. 

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

zajęć. 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. Podczas oceny przedmioty realizowanych 

w roku akademickim 2014/2015 postawiono studentom następujące pytania:   

 

1. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu zostały jasno 

określone? 

2. W jakim stopniu sposób prowadzenia zajęć (użyte metody dydaktyczne i środki) odpowiadał 

specyfice przedmiotu? 

3. Na ile zajęcia wzbogaciły wiedzę i/lub pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne? 

4. Na ile przedmiot spełnił Pana/Pani oczekiwania pod względem przekazywanych treści? (czy 

treści były nowe i nie powtarzały się w ramach innych przedmiotów i/lub lat studiów). 

5. Na ile liczba godzin przeznaczonych na zajęcia umożliwiła pełne opanowanie ich treści 

(osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia)? 

6. Na ile liczba godzin zajęć praktycznych/ćwiczeń/ zajęć klinicznych z tego przedmiotu była 

wystarczająca w stosunku do zajęć teoretycznych? 

7. Jak ocenia Pan/Pani dostępność podczas zajęć praktycznych/klinicznych odpowiednich pomocy 

dydaktycznych? 

 

 

 

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 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 
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stanowi iloczyn liczby osób studiujących w danym roku akademickimi oraz liczby zajęć dydaktycznych, 

w których uczestniczyli.  

Drugi wskaźnik frekwencji 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). 

 

Frekwencja w badaniu  

 

W edycji badania w roku akademickim 2014/2015 frekwencja studentów była znacznie niższa 

niż w roku 2013/2014. Ogólny wskaźnik frekwencji jest niższy o 14 pkt procentowych. Najniższa 

frekwencja miała miejsce na kierunkach Farmacja, Fizjoterapia II stopnia, Lekarskim, Pielęgniarstwo II 

stopnia, Położnictwo II stopnia oraz Zdrowie publiczne II stopnia. Tabela 1 przedstawia dane na temat 

frekwencji z dwóch ostatnich lat. 

Tabela 1 Frekwencja studentów w ocenie zajęć dydaktycznych 

 

W roku akademickim 2014/2015 odsetek ocenionych przedmiotów był niższy niż w roku 

poprzednim o 5 pkt procentowych. Najbardziej zauważalny spadek nastąpił na takich kierunkach jak: 

Farmacja, Fizjoterapia I stopnia, Pielęgniarstwo II stopnia oraz Elektroradiologia.  

 Frekwencja znacznie spadła również na kierunkach Ratownictwo medyczne i Położnictwo I stopnia. 

Istotny wzrost odsetka ocenionych przedmiotów nastąpił na kierunkach: Lekarskim I Wydziału, Zdrowie 

Kierunek 2013/2014 2014/2015

Analityka medyczna 23% 16%

Dietetyka 39% 15%

Elektroradiologia 22% 24%

Farmacja 20% 8%

Fizjoterapia I° 19% 15%

Fizjoterapia II° 41% 7%

Kosmetologia I° - WNoZ 47% 13%

Kosmetologia I° - WFzOAM 70% 23%

Kosmetologia II° 65% 11%

Kierunek lekarski I Wydział 22% 10%

Kierunek lekarski II Wydział 28% 9%

Lekarsko-dentystyczny 18% 16%

Pielęgniarstwo pomostowe 14% 69%

Pielęgniarstwo I° 21% 24%

Pielęgniarstwo II° 30% 6%

Położnictwo pomostowe 26% 30%

Położnictwo I° 22% 27%

Położnictwo II° 42% 7%

Ratownictwo medyczne 30% 19%

Techniki dentystyczne 51% 36%

Zdrowie publiczne I° 19% 10%

Zdrowie publiczne II° 38% 8%

Ogółem 27% 13%
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publiczne II stopnia, Techniki dentystyczne, Zdrowie publiczne I stopnia. Szczegółowe dane zawiera 

Wykres 1. 

Wykres 1 Odsetek ocenionych przedmiotów 
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3. Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie 

 

Ogólna ocena jakości zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie wynosi 4,36 (w roku ubiegłym 
wynosiła 4,37), co jest wynikiem dość wysokim. Zauważono tylko nieznaczne pogorszenie w stosunku 
do roku poprzedniego.  

Wykres 2 zawiera oceny kształcenia w obu semestrach roku akademickiego 2013/2014 oraz 
2014/2015. Rozpatrując oceny z uwzględnieniem siedmiu kryteriów, można zauważyć trwałą 
tendencję. Podobnie jak przed rokiem, najwyżej oceniona została przejrzystość stosowanych kryteriów 
zaliczania przedmiotów. Nastąpił również nieznaczny wzrost oceny tego kryterium w porównaniu do 
roku poprzedniego. Najsłabszą stroną zajęć, podobnie jak przed rokiem, jest ich wpływ na rozwój 
wiedzy i umiejętności. Ponadto ocena nieznacznie spadła w porównaniu do roku ubiegłego, jednak 
różnica ocen nie jest znaczna.  

Nastąpił również nieznaczny spadek oceny treści przedmiotowych zajęć oraz stosunku między ich 
wymiarem praktycznym i teoretycznym. Wzrosła natomiast ocena form prowadzenia zajęć oraz 
dostępność pomocy dydaktycznych podczas zajęć praktycznych i/lub klinicznych.  

 

Wykres 2 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych. 
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Na ile liczba zajęć praktycznych (ćwiczeń)/ zajęć
klinicznych z tego przedmiotu była wystarczająca w

stosunku do zajęć teoretycznych?

Na ile przedmiot spełnił Pana/Pani oczekiwania pod
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Poniżej przedstawiono rozkład średnich ocen poszczególnych przedmiotów w ujęciu 

procentowym oraz liczbowym. Na wykresie 3 widać, że w skali całej uczelni poniżej oceny 3,0 oceniono 

77 przedmiotów (4,2%). 12 przedmiotów (0,6%) zupełnie nie spełniło oczekiwań studentów, gdyż 

przyznano im najniższą ocenę z możliwych. 

Wykres 3. Rozkład procentowy średnich ocen przedmiotów.  

 

 
 

4. Ocena zajęć na poszczególnych Wydziałach UM w Lublinie 
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to drugi najwyżej oceniony Wydział UM (w roku ubiegłym był pierwszy). W przypadku obu Wydziałów 

lekarskich nastąpił nieznaczny wzrost oceny. Wykres 4 przedstawia ogólną ocenę zajęć dydaktycznych 
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Wykres 4 Ocena zajęć dydaktycznych na poszczególnych Wydziałach  

 

Większe zróżnicowanie ocen ma miejsce na poziomie poszczególnych kierunków 

realizowanych na UM w Lublinie. Choć każdy z nich oceniono dość wysoko (najniższa uzyskana ocena 

wyniosła 4,0) istnieje wyraźne zróżnicowanie na kierunki lepiej i gorzej oceniane, potwierdzone 

wynikami z dwóch edycji badania.  

 Podobnie jak prze rokiem, najwyżej oceniono jakość zajęć dydaktycznych na kierunkach 

Elektroradiologia I stopnia, oraz Położnictwo pomostowe i Pielęgniarstwo pomostowe. 

 Wśród najniżej ocenionych kierunków, podobnie jak przed rokiem, znalazły się kierunki: 

Lekarski I Wydziału i II Wydziału oraz Położnictwo I stopnia. Wśród czterech najniżej ocenionych 

kierunków znalazła się Kosmetologia I stopnia realizowany na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz kierunek 

Lekarski II Wydziału.  W roku poprzednim roku, jednym z najniżej ocenianych kierunków była również 

Farmacja, jednak obecnie zajmuje znacznie wyższą pozycję w zestawieniu. Istotny wzrost oceny 

(powyżej 0,1 pkt) nastąpił także na kierunkach: Techniki dentystyczne, Położnictwo I stopnia, 

Pielęgniarstwo II stopnia, Pielęgniarstwo pomostowe. 

Spadek oceny o więcej niż 0,1 pkt na przyjętej skali w stosunku do poprzedniego roku ma 

miejsce na kierunkach: Ratownictwo medyczne, Położnictwo II stopnia, Lekarski I Wydział, Zdrowie 

publiczne I stopnia, Kosmetologia I stopnia (WNOZ). 

Zróżnicowanie ocen rozumiane, jako standardowe odchylenie ocen poszczególnych 

przedmiotów od średniej ogólnej wynosi 0,25 i nie zmieniło się znacząco w stosunku do roku 

poprzedniego (rok wcześniej wynosiło 0,23).  

Zestawienie ocen poszczególnych kierunków zawiera Wykres 5.  
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Wykres 5. Ocena zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach 
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4.1 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 

Ogólna ocena zajęć na Wydziale 

 

Średnia ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki 

Medycznej wyniosła 4,42 i jest to wynik wyższy niż w roku poprzednim. Najwyżej ocenianym 

aspektem zajęć dydaktycznych jest przejrzystość zasad przyznawania zaliczenia przedmiotów i w tym 

zakresie odnotowano również najwyższy wzrost satysfakcji studentów.  

Najniżej ocenianym aspektem zajęć jest ich wpływ na rozwój wiedzy i umiejętności, jednak i w 

tym przypadku o ocena wskazuje na wysoką satysfakcje studentów. Oceny poszczególnych aspektów 

kształcenia na Wydziale zawiera Wykres 6.  

Wykres 6. Ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej  

 

W dalszej części raportu przeprowadzono analizę ocen na poszczególnych kierunkach Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej. 

 

Farmacja 

 

Ogólna ocena zajęć realizowanych na kierunku Farmacja jest dość wysoka i wynosi 4,38. W 

stosunku do sytuacji sprzed roku ocena ta wzrosła o 0,22 pkt. W roku poprzednim był to jeden z dwóch 

najniżej ocenionych kierunków.  
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się w ramach innych przedmiotów i/lub lat studiów).

Na ile liczba zajęć praktycznych/ćwiczeń/ / zajęć klinicznych z
tego przedmiotu była wystarczająca w stosunku do zajęć

teoretycznych?
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Wyniki należy jednak traktować z dużą ostrożnością, ponieważ w roku akademickim 

2014/2015 frekwencja w badaniu wyniosła jedynie 8%. 

Najwyżej studenci ocenili zajęcia pod względem przejrzystości kryteriów w przyznawania zaliczeń i w 

tym przypadku najwyższy był wzrost oceny w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Znacznie 

wzrosła również ocena stopnia, w jakim zajęcia spełniły oczekiwania pod względem przekazywanych 

treści oraz ocena rozwoju wiedzy i umiejętności.  

Wykres 7 zawiera oceny wszystkich objętych badaniem aspektów zajęć.  

Wykres 7. Ocen zajęć dydaktycznych na kierunku Farmacja 

 

Poniżej przedstawiono rozkład liczbowy oraz procentowy średnich ocen przedmiotów na 

kierunku Farmacja. Jedynie 2 przedmioty osiągnęły ocenę nie wyższą niż 2,5 pkt. Natomiast 74% 

przedmiotów oceniono powyżej 4,0 pkt, co wskazuje na wysoką jakość kształcenia na kierunku. 

Wykres 8. Przedstawia szczegółowy rozkład wyników.  
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Wykres 8. Rozkład statystyczny średnich ocen przedmiotów w roku 2014/2015. 

 

Analiza komentarzy studentów pozwala na wskazanie konkretnych rekomendacji dotyczących 

działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunku Farmacja. Poniżej 

przedstawiono sugestie oraz zastrzeżenia studentów dotyczące konkretnych przedmiotów 

realizowanych w roku akademickim 2014/2015.  

1. Anatomia (ćwiczenia) – studenci sugerowali, że dużym ułatwieniem byłyby zajęcia 

realizowane w prosektorium.  

2. Bromatologia (ćwiczenia) – problem z dostępnością i jakością wyposażenia podczas ćwiczeń.  

3. Chemia analityczna (ćwiczenia) – w opinii studentów niektóre treści powtarzały się z I roku z 

zajęć z Chemii Nieorganicznej. 

4. Chemia organiczna [ćwiczenia] – w opinii studentów na przedmiot przeznaczono zbyt mało 

godzin w stosunku do zakresu wymaganych do opanowania treści.  

5. Etnobotanika (seminarium) – przedmiot w opinii studentów powinien być prowadzony na 3 

lub 4 roku, gdy studenci poznają podstawy lecznictwa roślinnego. 

6. Historia farmacji (ćwiczenia) – studenci nisko oceniają formę zajęć, polegającą na 

przedstawianiu prezentacji przez samych studentów.  

7. Język angielski  (ćwiczenia) – sugerowano potrzebę wprowadzenia szerszego zakresu 

słownictwa branżowego (na temat chemii, wyposażenia laboratoriów).  

8. Obliczenia w chemii analitycznej (seminarium) – w opinii studentów niektóre treści były 

powtórzeniem materiału realizowanego podczas zajęć z chemii analitycznej.  

9. Trening zdrowia (ćwiczenia) - podczas zajęć nie realizowano założonych treści. Zaliczenie 

przyznawano na podstawie obecności.  

10. Wprowadzenie do chemometrii (seminarium) – studenci sygnalizowali trudności wynikające 

z niewystarczającej wiedzy z zakresu matematyki i statystyki wymaganej do opanowania treści 

zajęć.  
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Oceny poszczególnych zajęć  

Tabela 2 zawiera oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach poszczególnych 

przedmiotów na kierunku Farmacja w roku akademickim 2014/2015. W zestawieniu uwzględniono 

podział na rok oraz na formę kształcenia (stacjonarne/niestacjonarne). 

Tabela 2. Oceny zajęć dydaktycznych na kierunku Farmacja. 

Lp. Przedmiot Ocena Frekwencja 

1 Analityczne aspekty kontroli jakości leków - 3 rok nst 0,00 0% 

2 Analityczne aspekty kontroli jakości leków - 3 rok st 4,71 8% 

3 
Analiza bromatologiczna w ocenie bezpieczeństwa i jakości 
żywności - 4 rok nst 

0,00 0% 

4 
Analiza bromatologiczna w ocenie bezpieczeństwa i jakości 
żywności - 4 rok st 

3,61 9% 

5 
Analiza skuteczności, przydatności i działań niepożądanych 
leków - 4 rok nst 

0,00 0% 

6 
Analiza skuteczności, przydatności i działań niepożądanych 
leków - 4 rok st 

4,33 7% 

7 Analiza związków pochodzenia naturalnego - 4 rok st 0,00 0% 

8 Anatomia - 1 rok nst 0,00 0% 

9 Anatomia - 1 rok st 4,22 23% 

10 Aptekarstwo polskie - 4 rok nst 5,00 9% 

11 Aptekarstwo polskie - 4 rok st 3,57 2% 

12 BHP - 1 rok nst 0,00 0% 

13 BHP - 1 rok st 4,52 18% 

14 Biochemia - 3 rok nst 0,00 0% 

15 Biochemia - 3 rok st 4,29 7% 

16 Biofarmacja - 5 rok st 3,95 2% 

17 Biofizyka - 1 rok nst 0,00 0% 

18 Biofizyka - 1 rok st 4,42 19% 

19 Biologia molekularna - 3 rok nst 0,00 0% 

20 Biologia molekularna - 3 rok st 4,00 8% 

21 Biologia z genetyką - 1 rok nst 0,00 0% 

22 Biologia z genetyką - 1 rok st 4,43 20% 

23 Biotechnologia farmaceutyczna - 4 rok nst 4,86 9% 

24 Biotechnologia farmaceutyczna - 4 rok st 5,00 1% 

25 Biotechnologia roślin z biotechnologią farmaceutyczną - 3 rok nst 0,00 0% 

26 Biotechnologia roślin z biotechnologią farmaceutyczną - 3 rok st 3,29 7% 

27 Biotechnologia w ochronie zdrowia - 3 rok nst 0,00 0% 

28 Biotechnologia w ochronie zdrowia - 3 rok st 3,71 5% 

29 Botanika - 1 rok nst 0,00 0% 

30 Botanika - 1 rok st 4,61 18% 

31 Bromatologia - 4 rok nst 5,00 9% 

32 Bromatologia - 4 rok st 2,69 2% 

33 Chemia analityczna - 2 rok nst 0,00 0% 

34 Chemia analityczna - 2 rok st 4,32 14% 

35 Chemia fizyczna - 2 rok nst 0,00 0% 

36 Chemia fizyczna - 2 rok st 4,61 11% 

37 Chemia leków - 3 rok nst 0,00 0% 

38 Chemia leków - 3 rok st 4,78 7% 



   OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

 
15 

 

39 
Chemia leków stosowanych w wybranych chorobach 
cywilizacyjnych - 3 rok st 

3,93 5% 

40 Chemia ogólna i nieorganiczna - 1 rok nst 0,00 0% 

41 Chemia ogólna i nieorganiczna - 1 rok st 4,64 17% 

42 Chemia organiczna - 2 rok nst 0,00 0% 

43 Chemia organiczna - 2 rok st 4,23 11% 

44 Chemia organiczna - 3 rok nst 0,00 0% 

45 Chemia organiczna - 3 rok st 0,00 0% 

46 Choroby genetyczne w świetle badań molekularnych - 3 rok st 4,57 5% 

47 
ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań naukowych do 
pracy mgr - 5 rok st 

4,93 2% 

48 Dobra praktyka dystrybucyjna - 5 rok st 0,00 0% 

49 Dobra praktyka wytwarzania produktów leczniczych - 4 rok nst 5,00 33% 

50 Dobra praktyka wytwarzania produktów leczniczych - 4 rok st 3,43 4% 

51 
Działania niepożądane i interakcje bioaktywnych składników 
pochodzenia roślinnego - 3 rok nst 

0,00 0% 

52 
Działania niepożądane i interakcje bioaktywnych składników 
pochodzenia roślinnego - 3 rok st 

5,00 7% 

53 Edukacja ekologiczna - 2 rok st 4,90 9% 

54 Edukacja ekologiczna - 3 rok nst 0,00 0% 

55 Edukacja ekologiczna - 3 rok st 4,03 10% 

56 Ekonomika i zarządzanie w farmacji - 5 rok st 4,31 2% 

57 Ekonomika leku - 5 rok st 4,43 2% 

58 Etnobotanika - 2 rok st 4,71 3% 

59 Etnobotanika - 3 rok nst 0,00 0% 

60 Etnobotanika - 3 rok st 3,00 7% 

61 Etyka zawodu - 4 rok nst 5,00 9% 

62 Etyka zawodu - 4 rok st 5,00 1% 

63 Farmacja praktyczna w aptece - 5 rok st 4,86 2% 

64 Farmakogenetyka - teraźniejszość i przyszłość - 2 rok st 4,95 9% 

65 Farmakogenetyka - teraźniejszość i przyszłość - 4 rok nst 0,00 0% 

66 Farmakogenetyka - teraźniejszość i przyszłość - 4 rok st 0,00 0% 

67 Farmakognozja - 3 rok nst 0,00 0% 

68 Farmakognozja - 3 rok st 4,76 7% 

69 Farmakokinetyka - 3 rok nst 0,00 0% 

70 Farmakokinetyka - 3 rok st 5,00 5% 

71 Farmakologia z farmakodynamiką - 4 rok nst 5,00 9% 

72 Farmakologia z farmakodynamiką - 4 rok st 4,51 1% 

73 Farmakoterapia i informacja o lekach - 5 rok st 4,50 2% 

74 Fizjologia - 1 rok nst 0,00 0% 

75 Fizjologia - 1 rok st 4,54 16% 

76 Higiena i epidemiologia - 2 rok st 4,14 7% 

77 Higiena i epidemiologia - 5 rok st 4,29 2% 

78 Historia farmacji - 1 rok nst 0,00 0% 

79 Historia farmacji - 1 rok st 4,61 18% 

80 Historia filozofii - 2 rok st 4,41 7% 

81 Historia leku roślinnego - 2 rok st 0,00 0% 

82 Interakcja toksykologiczna leku - 3 rok nst 0,00 0% 

83 Interakcja toksykologiczna leku - 3 rok st 3,90 8% 

84 Język angielski - 1 rok nst 0,00 0% 



   OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

 
16 

 

85 Język angielski - 1 rok st 4,55 16% 

86 Język angielski - 2 rok nst 0,00 0% 

87 Język angielski - 2 rok st 4,58 7% 

88 Język angielski - 3 rok nst 0,00 0% 

89 Język angielski - 3 rok st 3,80 6% 

90 język hiszpański - 2 rok st 4,71 17% 

91 język hiszpański - 3 rok st 5,00 9% 

92 Język hiszpański-dodatkowy lektorat - 1 rok st 5,00 100% 

93 Język hiszpański-dodatkowy lektorat - 2 rok st 0,00 0% 

94 Język hiszpański-dodatkowy lektorat - 3 rok st 5,00 50% 

95 Język łaciński - 1 rok nst 0,00 0% 

96 Język łaciński - 1 rok st 4,71 16% 

97 Język niemiecki - 1 rok nst 0,00 0% 

98 Język niemiecki - 2 rok st 4,00 13% 

99 Język niemiecki - 3 rok st 5,00 18% 

100 Język niemiecki-dodatkowy lektorat - 2 rok st 0,00 0% 

101 Język rosyjski - 1 rok nst 0,00 0% 

102 Język rosyjski - 2 rok st 0,00 0% 

103 Język rosyjski-dodatkowy lektorat - 2 rok st 0,00 0% 

104 Język włoski - 1 rok nst 0,00 0% 

105 Język włoski - 1 rok st 0,00 0% 

106 Język włoski-dodatkowy lektorat - 2 rok st 0,00 0% 

107 Język włoski-dodatkowy lektorat - 3 rok st 0,00 0% 

108 Komunikacja społeczna - 1 rok nst 0,00 0% 

109 Komunikacja społeczna - 1 rok st 4,39 17% 

110 Kosmetologia, baleneoterapia - 3 rok nst 0,00 0% 

111 Kosmetologia, baleneoterapia - 3 rok st 2,86 7% 

112 Kwalifikowana pierwsza pomoc - 2 rok st 4,91 7% 

113 Kwalifikowana pierwsza pomoc II - 4 rok nst 5,00 9% 

114 Kwalifikowana pierwsza pomoc II - 4 rok st 3,14 1% 

115 Leki pochodzenia naturalnego - 4 rok nst 5,00 9% 

116 Leki pochodzenia naturalnego - 4 rok st 3,86 1% 

117 
Leki pochodzenia naturalnego - działania niepożądane i 
interakcje - 4 rok nst 

4,57 33% 

118 
Leki pochodzenia naturalnego - działania niepożądane i 
interakcje - 4 rok st 

0,00 0% 

119 Marketing leku roślinnego - 5 rok st 4,57 3% 

120 Matematyka - 1 rok nst 0,00 0% 

121 Matematyka - 1 rok st 4,68 16% 

122 Metabolity wtórne aktywne biologicznie - 4 rok nst 0,00 0% 

123 Metabolity wtórne aktywne biologicznie - 4 rok st 0,00 0% 

124 Metody badania aktywności leków in vitro - 4 rok nst 0,00 0% 

125 Metody badania aktywności leków in vitro - 4 rok st 0,00 0% 

126 Metody projektowania leków I - 2 rok st 4,29 10% 

127 Metody projektowania leków I - 3 rok nst 0,00 0% 

128 Metody projektowania leków I - 3 rok st 4,07 8% 

129 Metody projektowania leków I - 4 rok st 0,00 0% 

130 Metody projektowania leków II - 4 rok nst 5,00 20% 

131 Metody projektowania leków II - 4 rok st 1,29 1% 

132 
Metody separacji i spektroskopii cząsteczkowej jako techniki 
łączone - 2 rok st 

3,90 5% 

133 Mikrobiologia - 2 rok st 4,82 7% 
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134 Mikrobiologia przemysłowa i produkcja aseptyczna - 3 rok st 4,00 10% 

135 Mikrobiologiczna analiza leków - 3 rok nst 0,00 0% 

136 Mikrobiologiczna analiza leków - 3 rok st 4,71 12% 

137 Molekularne mechanizmy działania leków - 4 rok nst 0,00 0% 

138 Molekularne mechanizmy działania leków - 4 rok st 0,00 0% 

139 
Nowe kierunki badań nad preparatami przeciw 
drobnoustrojowymi - 2 rok st 

5,00 9% 

140 
Nowe kierunki badań nad wykorzystaniem kosmeceutyków - 3 
rok nst 

0,00 0% 

141 
Nowe kierunki badań nad wykorzystaniem kosmeceutyków - 3 
rok st 

4,14 8% 

142 Nowoczesne metody analizy fitochemicznej - 5 rok st 0,00 0% 

143 Obliczenia fizykochemiczne w farmacji - 2 rok nst 0,00 0% 

144 Obliczenia fizykochemiczne w farmacji - 2 rok st 4,13 9% 

145 Obliczenia w chemii analitycznej - 2 rok nst 0,00 0% 

146 Obliczenia w chemii analitycznej - 2 rok st 4,60 10% 

147 Ocena jakości leków - 3 rok st 4,00 10% 

148 Opieka farmaceutyczna - 5 rok st 3,81 2% 

149 Patofizjologia - 4 rok nst 5,00 9% 

150 Patofizjologia - 4 rok st 3,05 1% 

151 Postępy w farmakoterapii - 4 rok nst 0,00 0% 

152 Postępy w farmakoterapii - 4 rok st 0,00 0% 

153 Praktyczne aspekty chemii organicznej - 2 rok st 3,57 6% 

154 Prawo farmaceutyczne - 5 rok st 4,21 2% 

155 Preparatyka związków pochodzenia naturalnego - 4 rok st 0,00 0% 

156 Procesy walidacyjne w przemyśle - 3 rok st 4,71 10% 

157 Produkcja i kontrola procesu wytwarzania - 3 rok st 4,36 10% 

158 Profilaktyka żywieniowa - 4 rok nst 0,00 0% 

159 Profilaktyka żywieniowa - 4 rok st 3,43 1% 

160 Propedeutyka chemii - 1 rok nst 0,00 0% 

161 Propedeutyka chemii - 1 rok st 4,22 15% 

162 Przemysł farmaceutyczny w Polsce i na  świecie - 2 rok nst 0,00 0% 

163 Przemysł farmaceutyczny w Polsce i na  świecie - 2 rok st 5,00 14% 

164 Psychologia i socjologia - 3 rok nst 0,00 0% 

165 Psychologia i socjologia - 3 rok st 4,90 8% 

166 Rola i zadania podmiotu odpowiedzialnego - 3 rok st 4,71 10% 

167 Roślinne suplementy diety - 5 rok st 4,86 3% 

168 Socjologiczna analiza zawodu farmaceuty - 5 rok st 4,71 2% 

169 Sposoby pozyskiwania substancji roślinnych - 3 rok nst 0,00 0% 

170 Sposoby pozyskiwania substancji roślinnych - 3 rok st 2,14 7% 

171 Standaryzacja roślinnych substancji leczniczych - 3 rok nst 0,00 0% 

172 Standaryzacja roślinnych substancji leczniczych - 3 rok st 3,86 7% 

173 Statystyka - 1 rok nst 0,00 0% 

174 Statystyka - 1 rok st 4,57 17% 

175 Synteza i technologia środków leczniczych - 4 rok nst 5,00 9% 

176 Synteza i technologia środków leczniczych - 4 rok st 2,71 2% 

177 System oceny ryzyka w przemyśle farmaceutycznym - 4 rok nst 4,86 33% 

178 System oceny ryzyka w przemyśle farmaceutycznym - 4 rok st 3,29 4% 
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179 Systemy zarządzania jakością w przemyśle - 3 rok st 4,14 10% 

180 Środki uzależniające - 4 rok nst 5,00 14% 

181 Środki uzależniające - 4 rok st 4,86 1% 

182 Technologia informacyjna - 1 rok nst 0,00 0% 

183 Technologia informacyjna - 1 rok st 4,56 16% 

184 Technologia leku naturalnego - 4 rok st 0,00 0% 

185 Technologia postaci leku I - 3 rok nst 0,00 0% 

186 Technologia postaci leku I - 3 rok st 5,00 8% 

187 Technologia postaci leku II - 4 rok nst 5,00 9% 

188 Technologia postaci leku II - 4 rok st 4,79 1% 

189 Technologia postaci leku III - 5 rok st 4,69 3% 

190 Testy diagnostyczne w aptece - 5 rok st 4,90 2% 

191 Toksykologia - 4 rok nst 5,00 9% 

192 Toksykologia - 4 rok st 4,04 3% 

193 Trening zdrowia - 1 rok nst 0,00 0% 

194 Trening zdrowia - 1 rok st 4,49 19% 

195 Układy neuroprzekaźnikowe w chorobach OUN - 4 rok nst 0,00 0% 

196 Układy neuroprzekaźnikowe w chorobach OUN - 4 rok st 5,00 3% 

197 Ustalenie struktury związków organicznych - 2 rok st 4,57 8% 

198 Walidacja metod analitycznych - 2 rok st 4,36 7% 

199 Wprowadzenie do chemometrii - 3 rok nst 0,00 0% 

200 Wprowadzenie do chemometrii - 3 rok st 3,25 8% 

201 Wprowadzenie do chemometrii - 4 rok nst 0,00 0% 

202 Wprowadzenie do chemometrii - 4 rok st 3,95 6% 

203 Wychowanie fizyczne - 4 rok st 0,00 0% 

204 Wychowanie fizyczne - 5 rok st 0,00 0% 

205 
Wytwarzanie badanych produktów leczniczych, dobra praktyka 
kliniczna - 4 rok nst 

5,00 33% 

206 
Wytwarzanie badanych produktów leczniczych, dobra praktyka 
kliniczna - 4 rok st 

3,14 4% 

207 Zaburzenia przemiany materii - 3 rok nst 0,00 0% 

208 Zaburzenia przemiany materii - 3 rok st 3,81 8% 

209 Zbiór, uprawa, adjustacja - 4 rok st 0,00 0% 

 

Wnioski i rekomendacje  

Ogólna ocena jakości zajęć na kierunku jest wysoka i jest wyższa niż w poprzednim roku, jednak nadal 

zdarzają się przedmioty, które w opinii studentów należy doskonalić. Doskonaląc jakość zajęć 

dydaktycznych na kierunku Farmacja należy podjąć następujące działania: 

1. Dokonanie analizy sylabusów w celu uniknięcia powtarzania treści niektórych przedmiotów 

oraz dostosowania ilości godzin przewidzianych na dany przedmiot do ilości zakładanych 

efektów kształcenia, 

2. Doskonalenie jakości zajęć praktycznych poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości i 

dostępności sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, 

3. Dostosowanie treści zajęć z języka angielskiego do specyfiki kierunku studiów, 

4. Unikanie realizacji zajęć w formie prezentacji przygotowywanych przez studentów, 

5. Lepsze zaplanowanie przedmiotów, które odnoszą się do wiedzy realizowanej w ramach 

innych zajęć, realizowanych na późniejszym etapie studiów.  
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Analityka medyczna 

 

Zajęcia dydaktyczne realizowane na kierunku Analityka medyczna zostały ocenione dość 

wysoko - 4,45, jednak jest to ocena nieco niższa niż przed rokiem. 

 

Wyniki należy jednak traktować z dużą ostrożnością, ponieważ w roku akademickim 

2014/2015 frekwencja w badaniu wyniosła jedynie 16%. 

 

  Wykres 21 zawiera zestawienie ocen z poszczególnych lat. Najwyżej ocenianym aspektem - 

podobnie jak na innych kierunkach - jest przejrzystość i jasność kryteriów przyznawania zaliczeń. Słabiej 

natomiast oceniane są zajęcia ze względu na stopień, w jakim przyczyniają się do rozwoju wiedzy i 

nabycia umiejętności praktycznych. W tym przypadku nastąpił również najwyraźniejszy spadek oceny 

w porównaniu z poprzednią edycją badania. Wyraźny spadek oceny ma miejsce również w odniesieniu 

do oceny adekwatności stosowanych metod dydaktycznych do specyfiki przedmiotu, jednak w tym 

przypadku nadal ocena pozostaje wysoka.   

Pomimo, że wszystkie aspekty są oceniane wysoko,  warto podjąć działania doskonalące proces 

dydaktyczny w obszarach, które w ocenach studentów wypadają najsłabiej. Rozkład ocen w opinii 

studentów wskazuje, że szczególnie ważne wydaje się doskonalenia praktycznej części zajęć. Oceny 

poszczególnych aspektów zajęć zawiera wykres 9.  

Wykres 9 Ocen zajęć dydaktycznych na kierunku Analityka medyczna. 

 

4,26

4,35

4,38

4,45

4,45

4,55

4,55

4,63

4,37

4,4

4,46

4,43

4,49

4,54

4,67

4,67

4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80

Na ile zajęcia wzbogaciły wiedzę i/lub pozwoliły nabyć
umiejętności praktyczne?

Na ile liczba zajęć praktycznych/ćwiczeń/ / zajęć klinicznych z
tego przedmiotu była wystarczająca w stosunku do zajęć
teoretycznych?

Na ile przedmiot spełnił Pana/Pani oczekiwania pod względem
przekazywanych treści ? (czy treści były nowe i nie powtarzały
się w ramach innych przedmiotów i/lub lat studiów).

Jak ocenia Pan/Pani dostępność podczas zajęć
praktycznych/klinicznych odpowiednich pomocy
dydaktycznych?

Ogół

Na ile liczba godzin przeznaczonych na zajęcia umożliwiła pełne
opanowanie ich treści (osiągnięcie zakładanych efektów
kształcenia)?

W jakim stopniu sposób prowadzenia zajęć (użyte metody
dydaktyczne i środki) odpowiadał specyfice przedmiotu?

W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem kryteria i zasady zaliczenia
przedmiotu zostały jasno określone?

2013/2014 2014/2015



   OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

 
20 

 

Poniżej przedstawiono rozkład statystyczny średnich ocen przedmiotów realizowanych na 
kierunku Analityka medyczna w roku 2014/2015. Można sądzić, że tylko jeden przedmiot uzyskał ocenę 
nie wyższą niż 2(ocena jest jedna mało wiarygodna, gdyż odpowiedziało jedynie 3% studentów). Poniżej 
oceny 3 oceniono jeszcze 3 przedmioty. 84% przedmiotów oceniono wysoko (powyżej 4,0) natomiast 
bardzo wysoko 53% (ocena powyżej 4,5). Wykres 10 przestawia szczegółowy rozkład ocen. 

 

Wykres 10 Rozkład średnich ocen przedmiotów realizowanych w roku 2014/2015. 

 

Analiza komentarzy studentów pozwala na wskazanie konkretnych rekomendacji dotyczących 

działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunku Analityka medyczna. Poniżej 

przedstawiono sugestie oraz zastrzeżenia studentów dotyczące konkretnych przedmiotów 

realizowanych w roku akademickim 2014/2015.  

1. Analiza środków uzależniających w materiale biologicznym (ćwiczenia) – studenci 

postulowali wprowadzenie zajęć praktycznych oraz zapewnienie odpowiedniego sprzętu do 

realizacji zajęć w tej formie.  

2. Chemia kliniczna (ćwiczenia) – studenci sygnalizowali, że zbyt mało zajęć miało charakter 

praktyczny. W większości ćwiczenia polegały na przekazywaniu wiedzy teoretycznej. Często 

brakowało odczynników, co uniemożliwiało wykonywanie ćwiczeń.   

3. Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia) – sygnalizowano trudności podczas przyznawania 

zaliczeń. Kryteria nie były w opinii studentów przejrzyste.  

4. Diagnostyka laboratoryjna (ćwiczenia) – zdaniem studentów nie zrealizowano wszystkich 

założonych treści przedmiotu.  

5. Hematologia kliniczna (ćwiczenia) - zajęcia często były skracane i rozpoczynane z 

opóźnieniem, przez co studenci sugerowali trudności z przyswojeniem treści. 

6. Hematoonkologia doświadczalna (ćwiczenia) – w opinii studentów nie zapewniono 

warunków, umożlwiających realizację ćwiczeń.  

7. Immunopatologia (ćwiczenia) – trudności wynikające z braku rękawiczek oraz odczynników.  

8. Propedeutyka medycyny (ćwiczenia) – zdaniem studentów zbyt dużo czasu poświęcono na 

zajęcia w stosunku do przekazywanych treści, przez co czas był wykorzystywany nieefektywnie.  
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9. Propedeutyka onkologii (seminarium) – zdaniem studentów przedmiot powinien być 

realizowany na 4 roku studiów, kiedy studenci odbędą już zajęcia z przedmiotów: 

patomorfologia, cytologia, immunopatologia. Brak z tych przedmiotów powodował poważne 

utrudnienia w przyswojeniu wiedzy z zakresu onkologii.  

10. Chemia kliniczna (ćwiczenia) - w opinii studentów przedmiot powinien być prowadzony w 

formie zajęć praktycznych.  

11. Diagnostyka mikrobiologiczna  (ćwiczenia) - wskazano na złą organizację zajęć – zbyt dużo 

osób na sali, brak mikroskopów.  

12. Praktyczna nauka metod analitycznych (ćwiczenia) - zbyt mały nacisk położony na 

umiejętności praktyczne. Podczas zajęć przekazywano wyłącznie treści teoretyczne.  

Oceny poszczególnych zajęć  

Tabela 3 zawiera oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach poszczególnych 

przedmiotów na kierunku na kierunku Analityka medyczna w roku akademickim 2014/2015. W 

zestawieniu uwzględniono podział na rok studiów. 

Tabela 3. Oceny zajęć dydaktycznych na kierunku Analityka medyczna. 

Lp. Przedmiot Ocena Frekwencja 

1 Analityka ogólna i techniki pobierania materiału - 3 rok 4,73 20% 

2 Analiza instrumentalna - 2 rok 3,61 21% 

3 Analiza środków uzależniających w materiale biologicznym - 4 rok 4,18 6% 

4 Anatomia - 1 rok 4,52 15% 

5 BHP - 1 rok 4,08 18% 

6 Biochemia - 2 rok 4,62 18% 

7 Biochemia kliniczna - 4 rok 4,71 3% 

8 Biocząsteczki - budowa chemiczna i właściwości - 1 rok 4,61 15% 

9 Biofizyka medyczna - 1 rok 4,52 15% 

10 Biologia medyczna - 1 rok 4,55 13% 

11 Biologia molekularna - 2 rok 4,67 21% 

12 Biotechnologia w ochronie zdrowia - 3 rok 4,38 21% 

13 Chemia fizyczna - 2 rok 4,71 24% 

14 Chemia kliniczna - 3 rok 3,98 19% 

15 Chemia ogólna i nieorganiczna - 1 rok 3,44 15% 

16 Chemia ogólna i nieorganiczna - 2 rok 4,86 100% 

17 Chemia organiczna - 1 rok 4,90 15% 

18 Cytologia kliniczna - 3 rok 4,39 14% 

19 Ćwiczenia specjalistyczne do pracy magisterskiej - 5 rok 5,00 9% 

20 Diagnostyka izotopowa - 4 rok 4,36 6% 

21 Diagnostyka laboratoryjna - 5 rok 4,25 17% 

22 Diagnostyka laboratoryjna grzybów trujących - 1 rok 4,35 16% 

23 Diagnostyka laboratoryjna grzybów trujących - 2 rok 4,52 18% 

24 Diagnostyka laboratoryjna w Polsce - 1 rok 4,10 13% 

25 Diagnostyka mikrobiologiczna - 3 rok 4,93 21% 

26 Diagnostyka parazytologiczna - 3 rok 4,89 14% 

27 Diagnostyka wirusologiczna - 3 rok 4,88 21% 

28 Edukacja ekologiczna - 3 rok 4,45 21% 

29 Elementy bioinformatyki - 5 rok 4,81 13% 

30 Elementy chemii bionieorganicznej - 1 rok 3,86 15% 
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31 Etyka zawodu - 5 rok 4,33 13% 

32 Farmakologia - 4 rok 2,79 6% 

33 Fizjologia - 1 rok 4,80 13% 

34 Fizjologia - 2 rok 4,26 25% 

35 Fizykochemia układów dyspersyjnych - 2 rok 3,71 21% 

36 Genetyka medyczna - 4 rok 2,00 3% 

37 Hematologia kliniczna - 4 rok 2,54 6% 

38 Hematologia laboratoryjna - 4 rok 5,00 5% 

39 Hematoonkologia doświadczalna - 5 rok 4,45 17% 

40 Higiena i epidemiologia - 2 rok 4,41 22% 

41 Histologia - 2 rok 4,89 24% 

42 Historia diagnostyki laboratoryjnej - 2 rok 4,48 18% 

43 Historia medycyny i diagnostyki laboratoryjnej - 1 rok 4,19 15% 

44 Immunologia - 2 rok 4,52 24% 

45 Immunopatologia - 4 rok 4,32 6% 

46 Język angielski - 2 rok 5,00 22% 

47 Język angielski - 3 rok 4,89 23% 

48 Język hiszpański-dodatkowy lektorat - 3 rok 5,00 100% 

49 Język niemiecki - 2 rok 0,00 0% 

50 Język niemiecki - 3 rok 0,00 0% 

51 Język rosyjski-dodatkowy lektorat - 3 rok 0,00 0% 

52 Język włoski-dodatkowy lektorat - 3 rok 0,00 0% 

53 Komunikacja społeczna - 1 rok 4,38 15% 

54 Kwalifikowana pierwsza pomoc - 1 rok 4,86 13% 

55 Ochrona własności intelektualnej - 4 rok 5,00 13% 

56 Ogólne zasady farmakoterapii chorób cywilizacyjnych - 4 rok 3,71 3% 

57 Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych - 5 rok 4,67 13% 

58 Parazytologia kliniczna - 3 rok 4,91 18% 

59 Patofizjologia - 3 rok 4,84 18% 

60 Patomorfologia - 3 rok 4,94 18% 

61 Podstawy genetyki człowieka - 1 rok 4,80 13% 

62 Praktyczna nauka metod analitycznych - 3 rok 2,51 25% 

63 Praktyczna nauka zawodu - 4 rok 5,00 5% 

64 Praktyczna nauka zawodu - 5 rok 4,46 17% 

65 Prawo medyczne - 2 rok 4,96 24% 

66 Profilaktyka żywieniowa - 2 rok 4,30 26% 

67 Propedeutyka medycyny - 5 rok 3,38 20% 

68 Propedeutyka onkologii - 3 rok 4,50 21% 

69 Propedeutyka onkologii - 4 rok 4,71 6% 

70 Psychologia - 1 rok 4,77 15% 

71 Rośliny trujące - rozpowszechnienie i elementy diagnostyczne - 1 rok 4,46 15% 

72 Rośliny trujące - rozpowszechnienie i elementy diagnostyczne - 2 rok 4,57 50% 

73 Serologia grup krwi i transfuzjologia - 3 rok 4,83 18% 

74 Socjologia - 2 rok 4,21 26% 

75 Statystyka medyczna - 4 rok 3,50 6% 

76 Statystyka medyczna z elementami informatyki - 1 rok 4,57 13% 

77 Systemy jakości i akredytacja laboratoriów - 5 rok 4,68 17% 

78 Techniki rozdzielcze w analityce medycznej - 2 rok 4,54 24% 

79 Technologia informacyjna - 4 rok 4,29 10% 

80 Toksykologia - 4 rok 4,43 13% 

81 Trening zdrowia - 1 rok 4,73 17% 
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82 Walidacja metod analitycznych - 2 rok 4,02 26% 

83 Wprowadzenie do chemii - 1 rok 3,96 17% 

84 Wprowadzenie do chemii - 2 rok 5,00 50% 

85 Wstęp do diagnostyki molekularnej - 5 rok 4,82 17% 

 

 

 

Wnioski i rekomendacje 

Doskonaląc jakość zajęć dydaktycznych na kierunku Analityka medyczna należy podjąć następujące 

działania:  

1. Zachowanie odpowiedniej proporcji pomiędzy czasem przeznaczonym na przekazywanie treści 

teoretycznych oraz kształtowaniem umiejętności praktycznych, 

2. Dostosowanie ilości godzin przeznaczonych na przedmiot w zależności od ilości efektów 

kształcenia przewidzianych w programie – niektóre zajęcia trwały zbyt długo,  

3. Analiza sylabusów w celu lepszej organizacji zajęć ze względu na realizowane w ich ramach 

tematy. W opinii studentów kolejność ich realizacji przedmiotów nie zawsze była właściwa. 

Problem sygnalizowano również w poprzedniej edycji badania.   

4. Zadbanie o dostępność i wysoką jakość sprzętu podczas zajęć praktycznych, odczynników i 

środków higienicznych, jak np. rękawiczki.  

5. Zadbanie o lepszą organizację zajęć.  

 

 

Kosmetologia I stopnia 

 

Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia I stopnia jest dość wysoka (4,42), jednak 

mamy do czynienia z nieznacznym spadkiem w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Najwyżej 

ocenionym aspektem zajęć jest, podobnie jak przed rokiem, przejrzystość zasad i kryteriów zaliczania 

przedmiotów. Najniżej oceniano stopień, w jakim zajęcia przyczyniły się do rozwoju wiedzy i 

umiejętności praktycznych, natomiast najwyższy spadek oceny nastąpił w przypadku oceny treści 

przedmiotowych zajęć (na ile były nowe i nie powtarzały się w ramach innych zajęć i lat studiów). Oceny 

poszczególnych aspektów zajęć zawiera wykres 11.  
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Wykres 11. Ocen zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia I stopnia   

 

Biorąc pod uwagę rozkład średnich ocen poszczególnych przedmiotów widać, że najniżej 

ocenione przedmioty mieściły się w przedziale 3,6 - 3,8. 93% przedmiotów oceniono powyżej 4,0, 

natomiast bardzo wysoko – powyżej średniej 4,6 – 38% przedmiotów.   

Wykres 12. Rozkład średnich ocen przedmiotów realizowanych na kierunku Kosmetologia I stopnia. 
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Analiza komentarzy studentów pozwala na wskazanie konkretnych rekomendacji dotyczących 

działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunku Kosmetologia I stopnia. Poniżej 

przedstawiono sugestie oraz zastrzeżenia studentów dotyczące konkretnych przedmiotów 

realizowanych w roku akademickim 2014/2015.  

1. Anatomia (ćwiczenia) - brak zajęć praktycznych. Ćwiczenia ograniczały się wyłącznie do 

przekazywania teorii.  

2. Chemia kosmetyczna (ćwiczenia) – zagadnienia omawiane podczas zajęć odnosiły się głównie 

do chemii ogólnej. W opinii studentów zbyt mało czasu poświęcono na omawianie treści 

dotyczących chemii kosmetycznej. Jak pisze jeden ze studentów: „Oczekiwałam bardziej 

specjalistycznej chemii, tak jak w nazwie przedmiotu jednak była to w 80% chemia ogólna”.  

3. Kosmetologia pielęgnacyjna (ćwiczenia) – wskazano brak niezbędnego wyposażenia (patyczki 

i woda utleniona). Ponadto sugerowano, że podczas zajęć często powtarzano te same treści i 

w małym stopniu kształtowano umiejętności praktyczne.  

4. Kosmetologia pielęgnacyjna (ćwiczenia) - bardzo słabo wyposażona pracownia 

kosmetologiczna. Według studentów, pod koniec roku akademickiego brakowało nie tylko 

kosmetyków ale także podstawowych artykułów higienicznych takich jak płatki kosmetyczne.  

Oceny poszczególnych zajęć 

Tabela 4 zawiera oceny zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia I stopnia w roku 

akademickim 2014/2015. W zestawieniu uwzględniono podział na rok studiów. 

Tabela 4. Oceny zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia I stopnia. 

Lp. Przedmiot Ocena Frekwencja 

1 Anatomia - 1 rok 3,57 29% 

2 BHP - 1 rok 4,05 24% 

3 Biochemia - 1 rok 4,66 26% 

4 Biofizyka - 2 rok 4,76 38% 

5 Biologia z genetyką - 1 rok 4,63 21% 

6 Botanika w kosmetologii - 1 rok 4,48 19% 

7 Chemia kosmetyczna - 1 rok 4,30 19% 

8 Dermatologia - 2 rok 4,63 35% 

9 Diagnostyka laboratoryjna - 2 rok 4,45 31% 

10 Doraźna pomoc przedmedyczna - 1 rok 4,60 14% 

11 Farmakologia - 2 rok 4,69 31% 

12 Fizjologia i patofizjologia - 1 rok 4,57 16% 

13 Histologia - 1 rok 4,90 14% 

14 Historia kosmetologii - 1 rok 4,37 14% 

15 Język angielski - 1 rok 3,74 19% 

16 Język angielski - 2 rok 3,74 31% 

17 język hiszpański - 1 rok 0,00 0% 

18 Język rosyjski - 1 rok 0,00 0% 

19 Kosmetologia pielęgnacyjna - 1 rok 4,04 18% 

20 Kosmetologia upiększająca - 2 rok 4,54 31% 

21 Kształtowanie sylwetki i postawy ciała - 1 rok 4,11 16% 

22 Metody biotechnologiczne w kosmetologii - 2 rok 5,00 31% 
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23 Mikrobiologia i immunologia - 2 rok 4,85 31% 

24 Podstawy alergologii - 1 rok 4,09 16% 

25 Podstawy ergonomii i BHP - 1 rok 4,40 14% 

26 Podstawy toksykologii - 2 rok 4,88 31% 

27 Podstawy ziołolecznictwa - 2 rok 4,36 31% 

28 Psychoprofilaktyka i komunikacja interpersonalna - 1 rok 4,31 15% 

29 Technologie informacyjne - 1 rok 4,86 14% 

30 Wizaż i stylizacja - 1 rok 4,57 23% 

31 Wizaż i stylizacja - 2 rok 4,73 33% 

32 Zasady prawidłowego żywienia i dietetyka - 2 rok 4,52 31% 

 

Wnioski i rekomendacje 

Doskonaląc jakość zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia I stopnia należy podjąć następujące 

działania:  

1. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć praktycznych, 

2. Zapewnienie niezbędnych materiałów higienicznych, 

3. Unikanie powtarzania treści zajęć. 

 

Kosmetologia II stopnia 

 

Studenci kierunku Kosmetologia II stopnia wysoko ocenili jakość zajęć dydaktycznych w roku 

2014/2015. Ogólna ocena wyniosła 4,55 i nie zmieniła się w stosunku do poprzedniej edycji badania. 

Najwyżej ocenionym aspektem zajęć jest, podobnie jak przed rokiem, przejrzystość zasad i kryteriów 

przyznawania zaliczeń. Najniżej oceniono zajęcia pod względem przekazywanych treści (tego na ile były 

nowe i nie powtarzały się w ramach innych przedmiotów) i ocena ta była niższa niż przed rokiem. 

Spadek odnotowano również w przypadku oceny tego, na ile liczba godzin umożliwiała opanowanie 

treści zajęć. 

Wyżej niż przed rokiem oceniono zachowanie proporcji pomiędzy praktycznym i teoretycznym 

wymiarem zajęć, dostępność pomocy dydaktycznych podczas zajęć praktycznych oraz stopień rozwoju 

wiedzy i umiejętności podczas zajęć.  

 

Wyniki należy jednak traktować z dużą ostrożnością, ponieważ w roku akademickim 

2014/2015 frekwencja w badaniu wyniosła jedynie 11%. 

 

Wykres 13 przedstawia szczegółowe zestawienie ocen. 
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Wykres 13. Ocen zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia II stopnia  

 

Analizując rozkład statystyczny średnich ocen poszczególnych przedmiotów można zauważyć, 

że żaden z przedmiotów nie został oceniony poniżej 3 pkt na przyjętej skali. Blisko 86% przedmiotów 

oceniono wysoko – powyżej 4 pkt, natomiast bardzo wysoko (powyżej 4,5) 57%.  Rozkłady ocen w 

ujęciu liczbowym oraz procentowym przedstawiono na wykresie.  

Wykres 14 Rozkład statystyczny średnich ocen przedmiotów realizowanych na kierunku Kosmetologia II stopnia. 

 

4,41

4,46

4,47

4,55

4,56

4,62

4,62

4,74

4,46

4,41

4,56

4,55

4,48

4,62

4,55

4,77

3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

Na ile przedmiot spełnił Pana/Pani oczekiwania pod względem
przekazywanych treści ? (czy treści były nowe i nie powtarzały
się w ramach innych przedmiotów i/lub lat studiów).

Na ile zajęcia wzbogaciły wiedzę i/lub pozwoliły nabyć
umiejętności praktyczne?

Na ile liczba godzin przeznaczonych na zajęcia umożliwiła pełne
opanowanie ich treści (osiągnięcie zakładanych efektów
kształcenia)?

Ogół

Na ile liczba zajęć praktycznych/ćwiczeń/ / zajęć klinicznych z
tego przedmiotu była wystarczająca w stosunku do zajęć
teoretycznych?

W jakim stopniu sposób prowadzenia zajęć (użyte metody
dydaktyczne i środki) odpowiadał specyfice przedmiotu?

Jak ocenia Pan/Pani dostępność podczas zajęć
praktycznych/klinicznych odpowiednich pomocy
dydaktycznych?

W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem kryteria i zasady zaliczenia
przedmiotu zostały jasno określone?

2013/2014 2014/2015

2
0

2 1
4

1

5

11
8

0

8

4

15

4

19

42

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

3,40<x<=3,60 3,60<x<=3,80 3,80<x<=4,00 4,00<x<=4,20 4,20<x<=4,40 4,40<x<=4,60 4,60<x<=4,80 4,80<x<=5,00

Liczba Procent



   OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

 
28 

 

Oceny poszczególnych zajęć  

Tabela 5 zawiera oceny zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia II stopnia w roku 

akademickim 2014/2015. W zestawieniu uwzględniono podział na rok studiów.  

Tabela 5. Oceny zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia II stopnia 

Lp. Przedmiot Ocena Frekwencja 

1 Alergologia - 1 rok 4,79 12% 

2 BHP - 1 rok 3,50 12% 

3 Biotechnologia roślin w produkcji kosmetyków - 1 rok 5,00 12% 

4 Budowa i mechanizm działania środków kosmetycznych - 1 rok 4,35 14% 

5 Chemia leków dermatologicznych - 1 rok 4,86 12% 

6 Chirurgia plastyczna, pourazowa i estetyczna - 2 rok 5,00 8% 

7 Endokrynologia - 2 rok 4,94 10% 

8 Język hiszpański-dodatkowy lektorat - 1 rok 0,00 0% 

9 Kosmetologia lecznicza - 1 rok 3,95 13% 

10 Kształtowanie sylwetki i postawy ciała - 2 rok 3,57 8% 

11 Ocena jakości kosmetyków - 2 rok 4,86 8% 

12 Onkologia skóry - 2 rok 4,86 8% 

13 Podstawy biochemiczne wybranych zabiegów kosmetycznych - 1 rok 4,82 12% 

14 Podstawy farmakoterapii - 2 rok 4,07 8% 

15 Praca magisterska - 2 rok 4,29 9% 

16 Prawo i ekonomia - 2 rok 4,96 8% 

17 Przemysłowa produkcja kosmetyków - 1 rok 5,00 12% 

18 Receptura preparatów kosmetycznych - 1 rok 3,84 12% 

19 Rehabilitacja - 2 rok 5,00 10% 

20 Roślinne źródła antyoksydantów - 2 rok 4,79 8% 

21 Sensoryka i środki zapachowe - 2 rok 4,75 8% 

22 Suplementy diety - 1 rok 4,39 12% 

23 Surowce kosmetyczne - 1 rok 4,43 12% 

24 Toksykologia kosmetyku - 1 rok 4,32 12% 

25 Wizaż i stylizacja - 2 rok 4,93 8% 

26 Wizerunek w kosmetologii - 1 rok 4,70 14% 

27 Ziołowe preparaty kosmetyczne - 2 rok 4,79 8% 

 

Wnioski i rekomendacje 

Dążąc do doskonalenia jakości zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia II stopnia należy 

dbać o jakość przekazywanych treści dydaktycznych. Choć studenci nie wskazali przyczyn w 

komentarzach, nastąpił nieznaczny spadek oceny stopnia, w jakim zajęcia wprowadzały nowe treści. 

Jest to szczególnie istotne w przypadku studiów dwustopniowych, kiedy przedmioty powtarzają się na 

kolejnych etapach i należy zadbać, aby na wyższym poziomie istotnie rozszerzały wiedzę zdobytą w 

ramach studiów I stopnia.  
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Ankieta oceny przedmiotu 
 

 Zwracamy się z prośbą o ocenę przedmiotu, którego był Pan/Pani uczestnikiem w celu zapewnienia w 

przyszłości jak najwyższej jakości kształcenia na UM w Lublinie. Oceniając proszę posłużyć się pięciostopniową 

skalą, na której 1 oznacza ocenę zdecydowanie negatywną a 5 ocenę zdecydowanie pozytywną.  

 

Nazwa przedmiotu:……………………………………………… 

Kierunek studiów……………………………………………………. 

Rok studiów……………………………………………………... 

Forma studiów  stacjonarne       niestacjonarne 

1. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone? 

 
1 2 3 4 5 

Komentarz……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. W jakim stopniu sposób prowadzenia zajęć (użyte metody i środki) odpowiadał specyfice 

przedmiotu? 
 

1 2 3 4 5 

 Komentarz……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Na ile zajęcia wzbogaciły wiedzę i/lub pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne? 

 

1 2 3 4 5 

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

 

4. Na ile przedmiot spełnił Pana/Pani oczekiwania pod względem przekazywanych treści? 

 

1 2 3 4 5 

 Komentarz……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Na ile liczba godzin przeznaczonych na zajęcia umożliwiła pełne opanowanie ich treści (osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia)? 
 

1 2 3 4 5 

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

(Część dedykowana dla uczestników zajęć praktycznych i/lub klinicznych) 

6. Na ile liczba zajęć praktycznych z tego przedmiotu była wystarczająca w stosunku do zajęć 

teoretycznych? 
 

1 2 3 4 5 

Komentarz……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Jak ocenia Pan/Pani dostępność podczas zajęć praktycznych odpowiednich pomocy 

dydaktycznych? 
 

1 2 3 4 5 

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

8. Jak ocenia Pan/Pani zajęcia kliniczne pod względem dostępu do pacjenta oraz procedur 
medycznych? 

 
1 2 3 4 5 

Komentarz……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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