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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. 

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 skałda 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 

2013/2014.  

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 

2013/2014 z uwzględnieniem podziału na formę realizacji zajęć (wykład, seminarium, ćwiczenia, 

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

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

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

niniejszym raporcie traktowane są one jako osobny przedmiot (w raporcie, podobnie jek 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 2013/2014 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 stanowi iloczyn liczby osób studiujących w danym roku akademickimi oraz liczby 

zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyli.  
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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  

 

Badanie dotyczące oceny przedmiotów zostało zrealizowane po raz pierwszy. Ogółem 

frekwencja w badaniu w roku akademickim 2013/2014 w badaniu wyniosła 27%.  Najwyższą 

reprezentatywność wyników badania udało się osiągnąć na kierunku kosmetologia I 

stopnia,  realizowanym na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz kosmetologia II stopnia, realizowanym na 

Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej. Dość wysoki był ten odsetek również 

wśród studentów kierunków: dietetyka, fizjoterapia II stopnia,  techniki dentystyczne, położnictwo II 

stopnia, kosmetologia I stopnia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, 

zdrowie publiczne II stopnia. Frekwencja na tych kierunkach mieści się w przedziale między 39% a 

51%. Dość niska reprezentatywność wyników ma natomiast miejsce w przypadku kierunków 

pielęgniarstwo „pomostowe”, fizjoterapia I stopnia oraz na kierunku lekarsko dentystycznym w 

przypadku osób studiujących w trybie niestacjonarnym. Na tych kierunkach frekwencja była nieco 

niższa niż 20%. Odsetek wypełnionych ankiet na poszczególnych kierunkach przedstawiono w Tabeli 

1.  

Tabela 1 Frekwencja studentów w ocenie zajęć dydaktycznych 

 

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne Ogółem

Analityka medyczna 23% 23%

Dietetyka 39% 39%

Elektroradiologia 22% 22%

Farmacja 20% 20%

Fizjoterapia I° 19% 19%

Fizjoterapia II° 50% 32% 41%

Kosmetologia I° - WNoZ 47% 47%

Kosmetologia I° - WFzOAM 70% 70%

Kosmetologia II° 65% 65%

Kierunek lekarski I Wydział 26% 18% 22%

Kierunek lekarski II Wydział 34% 23% 28%

Lekarsko-dentystyczny 23% 13% 18%

Pielęgniarstwo pomostowe 14% 14%

Pielęgniarstwo I° 21% 21%

Piolęgniarstwo II° 28% 33% 30%

Położnictwo pomostowe 26% 26%

Położnictwo I° 22% 22%

Położnictwo II° 42% 42%

Ratownictwo medyczne 30% 30%

Techniki dentystyczne 51% 51%

Zdrowie publiczne I° 19% 19%

Zdrowie publiczne II° 38% 38%

Ogółem 27%
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Biorąc pod uwagę odsetek ocenionych zajęć najgorzej sytuacja wygląda wśród studentów 

kierunku lekarskiego I Wydziału (64%). Szczególnie niską aktywności w ocenie charakteryzują się 

osoby studiujące w trybie niestacjonarnym.  Relatywnie niski jest też odsetek ocenionych zajęć na 

kierunku lekarsko-dentystycznym oraz zdrowie publiczne I i II stopnia, gdzie odsetek ocenionych zajęć 

nie przekroczył 75%. Najwyższa reprezentatywność ma miejsce natomiast w przypadku kierunków 

elektroradiologia, kosmetologia I stopnia (zarówno Wydziału Nauk o Zdrowiu jak i Wydziału 

Farmaceutycznego oraz pielęgniarstwo II stopnia. Odsetek ocenionych przedmiotów na 

poszczególnych kierunkach studiów przedstawiaTabela 2.  

Tabela 2 Odsetek ocenionych przedmiotów 

 

 

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne Ogółem

Analityka medyczna 93% 93%

Dietetyka 88% 88%

Elektroradiologia 100% 100%

Farmacja 79% 79%

Fizjoterapia I° 93% 93%

Fizjoterapia II° 94% 86% 90%

Kosmetologia I° - WNoZ 100% 100%

Kosmetologia I° - WFzOAM 100% 100%

Kosmetologia II° 92% 92%

Kierunek lekarski I Wydział 76% 52% 64%

Kierunek lekarski II Wydział 78% 87% 83%

Lekarsko-dentystyczny 86% 63% 75%

Pielęgniarstwo pomostowe 94% 94%

Pielęgniarstwo I° 97% 97%

Piolęgniarstwo II° 98% 100% 99%

Położnictwo pomostowe 100% 100%

Położnictwo I° 93% 93%

Położnictwo II° 100% 100%

Ratownictwo medyczne 96% 96%

Techniki dentystyczne 84% 84%

Zdrowie publiczne I° 72% 72%

Zdrowie publiczne II° 74% 74%

Ogółem 84%
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3. Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie 

 

Ogólna ocena jakości zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie wynosi 4,37, co jest wynikiem dość 

wysokim. Wykres 1 zawiera oceny kształcenia w obu semestrach roku akademickiego 2013/2014. 

Rozpatrując oceny z uwzględnieniem siedmiu kryteriów widoczne jest, że najwyżej oceniana jest 

przejrzystość stosowanych kryteriów zaliczania przedmiotów. Najniżej, choć również dość wysoko, 

oceniono zajęcia pod względem ich w pływu na rozwój wiedzy i umiejętności studentów. Poniżej 

średniej ogólnej oceniono również takie aspekty, jak: czas przeznaczony na zajęcia, dostępność 

pomocy dydaktycznych podczas zajęć praktycznych/klinicznych. Również w porównaniu z 

pozostałymi aspektami niżej wypada ocena stopnia, w jakim przedmiot spełniał oczekiwania pod 

względem przekazywanych treści (pytano o to, czy treści były dla studentów nowe i nie powtarzały 

się w ramach różnych zajęć). Doskonaląc proces kształcenia należy zwrócić uwagę w szczególności na 

te aspekty.  

Wykres 1 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych 
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Na ile przedmiot spełnił Pana/Pani oczekiwania pod względem
przekazywanych treści ?

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

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?

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

W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem kryteria i zasady zaliczenia
przedmiotu zostały jasno określone?
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4. Ocena zajęć na poszczególnych Wydziałach UM w Lublinie 

 

Porównując oceny zajęć dydaktycznych na poszczególnych Wydziałach UM w Lublinie można 

zauważyć niewielkie różnice. Najwyżej oceniono zajęcia realizowane na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 

Nieco niżej oceniono zajęcia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej oraz II 

Wydziale Lekarskim z Oddziałem Analityki Medycznej. Najniżej ocenili zajęcia studenci I Wydziału 

Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym.  

 

Wykres 2 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na poszczególnych Wydziałach UM w Lublinie 

 

Większe zróżnicowanie ocen ma miejsce na poziomie poszczególnych kierunków 

realizowanych na UM w Lublinie. Choć każdy z nich oceniono dość wysoko (średnia powyżej 4,00) to 

widoczna jest istotna różnica między kierunkami ocenionymi najwyżej i kierunkami ocenionymi 

najniżej.  Najwyżej oceniono jakość zajęć na kierunku elektroradiologia, oraz studia pomostowe na 

kierunkach położnictwo i pielęgniarstwo. Najniżej oceniono natomiast kierunki: położnictwo I 

stopnia, farmacja oraz kierunek lekarski, zarówno I jak i II Wydziału. Zestawienie ocen 

poszczególnych kierunków zawiera Wykres 3.  

Wykres 3 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 4,33. Najwyżej ocenianym aspektem zajęć dydaktycznych jest przejrzystość 

zasad przyznawania zaliczenia przedmiotów. Poniżej średniej oceniono to, na ile zajęcia pozwoliły 

nabyć wiedzę i rozwinęły umiejętności praktyczne oraz jakość treści zajęć, czyli to na ile były one 

nowe i nie powtarzały się w ramach różnych modułów. Pomimo, iż oceny tych aspektów były dość 

wysokie, należy podjąć działania związane z bardziej szczegółową analizą sytuacji na poszczególnych 

kierunkach Wydziału pod tym względem. Warto realizować analizę sylabusów poszczególnych 

przedmiotów pod kątem zakładanych efektów kształcenia. Oceny poszczególnych aspektów 

kształcenia na Wydziale zawiera Wykres 14.  

Wykres 4 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 4,16, 

jednak jest to jeden z dwóch najniżej ocenionych kierunków w roku 2013/2014. Najniżej studenci 

ocenili zajęcia pod względem jakości przekazywanych treści, czyli stopnia, w jakim realizowane treści 
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W jakim stopniu sposób prowadzenia zajęć (użyte metody
dydaktyczne i środki) odpowiadał specyfice przedmiotu?

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

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

Na ile przedmiot spełnił Pana/Pani oczekiwania pod względem
przekazywanych treści (czy były nowe i nie powtarzały się)?

Na ile zajęcia wzbogaciły wiedzę i/lub pozwoliły nabyć
umiejętności praktyczne?
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były dla studentów nowe i nie powtarzały się w ramach innych przedmiotów. Dość niska była też 

ocena stopnia, w jakim zajęcia przyczyniły się do rozwoju wiedzy i umiejętności praktycznych. Wykres 

5 zawiera oceny wszystkich objętych badaniem aspektów zajęć.  

Wykres 5 Ocen zajęć dydaktycznych na kierunku farmacja 

 

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 2013/3014.  

1. Anatomia [ćwiczenia] – Według jednego ze studentów: „Połączenie anatomii i fizjologii w 

jeden przedmiot nie jest zbyt dobrym pomysłem. Dużo lepszym byłoby osobne wykładanie 

anatomii oraz osobne godziny przeznaczone na fizjologię”. 

2. Bromatologia [ćwiczenia] – problem z dostępnością i jakością wyposażenia podczas ćwiczeń.  

3. Bromatologia [seminarium] – niektóre treści się powtarzały. Jak pisze student: „Spora cześć 

przekazywanej treści była omawiana na wykładach z bromatologii w poprzednim semestrze. 

Cześć materiału była wcześniej omawiana na toksykologii. Nawet na samych zajęciach, 

niektóre zagadnienia były powielane. W efekcie zajęcia były nudne i niewiele wnosiły, a 

trwały cały semestr.” 

4. Chemia analityczna [ćwiczenia] - wiele treści było już omówionych w ramach przedmiotu 

chemia fizyczna. Sugerowano również, że na zajęcia przewidziano zbyt mało czasu, przez co 

prezentacja metod analitycznych była mało szczegółowa.  

5. Chemia organiczna [ćwiczenia] – brak jednolitego systemu oceniania. Zastrzeżenia budziły 

stosowane metody dydaktyczne, polegające na przygotowaniu tematyki zajęć przez 

studentów w formie prezentacji.  

4,16

4,28

4,27

4,25

4,19

4,17

3,97

3,96

3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40

Ogółem

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

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

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

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

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

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

Na ile przedmiot spełnił Pana/Pani oczekiwania pod względem
przekazywanych treści (czy były nowe i nie powtarzały się)?
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6. Chemia organiczna [ćwiczenia] – problem z dostępnością sprzętu i wyposażenia.  

7. Chemia organiczna [wykład] – niejasne kryteria oceniania. Nerwowa atmosfera. Studenci 

wskazali potrzebę przekazywania materiałów, prezentacji realizowanych podczas zajęć.  

8. Działania niepożądane i interakcje bioaktywnych składników pochodzenia roślinnego 

[seminarium]  -zdaniem jednego ze studentów, należałoby przeznaczyć więcej godzin na tak 

obszerny przedmiot.  

9. Ekonomika i zarządzanie w farmacji [ćwiczenia] - zastrzeżenia budziła forma zaliczenia, oraz 

sposób prowadzenia zajęć, polegający na czytaniu treści prezentacji.  

10. Ekonomika i zarządzanie w farmacji [wykład] - zastrzeżenia budziła forma prowadzenia 

zajęć,  polegająca na czytaniu treści prezentacji.  

11. Farmacja praktyczna w aptece [ćwiczenia] - przedmiot mało praktyczny. Studenci sugerowali 

możliwość wprowadzenia nauki obsługi programu Kamsoft.  

12. Farmakognozja [wykład] – zbyt duże tempo prowadzenia zajęć. Studenci nie mieli 

możliwości zanotowania treści wykładu.  

13. Farmakoterapia i informacja o lekach [ćwiczenia] – zajęcia mało praktyczne 

14. Język angielski [ćwiczenia] – nauka głównie pisania. Studenci sugerowali potrzebę położenia 

większego nacisku na mówienie oraz użyteczne w praktyce zawodowej słownictwo. Ponadto 

problem stanowi brak podziału na grupy w zależności od poziomu.  

15. Język angielski [ćwiczenia] – zbyt mało słownictwa związanego z praktyką laboratoryjną. 

16. Metody projektowania leków II [seminarium] - zajęcia miały charakter wyłącznie 

teoretyczny,  brak przełożenia wiedzy na praktykę.  

17. Mikrobiologia [wykład] – przekazywane materiały były mało czytelne. Sugerowano 

możliwość ich przekazywania w formie elektronicznej.  

18. Obliczenia w chemii analitycznej [seminarium] - te same zagadnienia zaliczane dwa razy - w 

ramach seminarium i ćwiczeń. 

19. Patofizjologia [ćwiczenia] – przedmiot miał charakter wyłącznie teoretyczny. Brak praktyki.  

20. Technologia postaci leku II [ćwiczenia] - zbyt długie zajęcia. Zakładane efekty osiągnięto w 

dużo krótszym czasie niż przewidziany na zajęcia. Studenci sugerowali również potrzebę 

określenia tego, które z omawianych zagadnień są najważniejsze i będą w szczególności 

egzekwowane podczas egzaminu.  

21. Walidacja metod analitycznych [seminarium] – zastrzeżenie budziły stosowane metody 

dydaktyczne, polegające na samodzielnym opracowywaniu tematów zajęć przez studentów. 

Materiał był w opinii zbyt trudny i wymagał dodatkowych wyjaśnień nauczyciela.  

 

Oceny poszczególnych zajęć  

Tabela 3 zawiera oceny zajęć dydaktycznych na kierunku farmacja w roku akademickim 

2013/2014. W zestawieniu uwzględniono podział na rok studiów, semestr oraz formę realizacji zajęć. 

Ponadto w wyniku zmian wprowadzanych w planach studiów zdarzają się sytuacje, że przedmiot, 

mimo że jest realizowany w trakcie jednego roku, w zestawieniu pojawia się wiele razy. Jest to 

spowodowane tym, że w zależności od przyjętego dla danego rocznika studentów planu studiów, był 

on realizowany na różnych latach studiów. 
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Tabela 3 Oceny zajęć dydaktycznych na kierunku farmacja. 

L.p. Przedmiot Ocena  Frekwencja 

1. Analityczne aspekty kontroli jakości leków [seminarium] - 3 rok, sem I  4,14 48% 

2. Analiza bromatologiczna w ocenie bezpieczeństwa i jakości żywności [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  3,71 4% 

3. Analiza bromatologiczna w ocenie bezpieczeństwa i jakości żywności [seminarium] - 4 rok, sem II  3,57 4% 

4. Analiza skuteczności, przydatności i działań niepożądanych leków [seminarium] - 4 rok, sem II  4,86 4% 

5. Analiza związków pochodzenia naturalnego [ćwiczenia] - 4 rok, sem I  3,84 42% 

6. Analiza związków pochodzenia naturalnego [wykład] - 4 rok, sem I  3,79 42% 

7. Anatomia [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,11 25% 

8. Anatomia [wykład] - 1 rok, sem I  4,2 19% 

9. Aptekarstwo polskie [seminarium] - 4 rok, sem I  4,3 58% 

10. BHP [wykład] - 1 rok, sem I  4,09 20% 

12. Biochemia [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  4,2 46% 

11. Biochemia [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  0 0% 

14. Biochemia [wykład] - 3 rok, sem I  4,08 44% 

13. Biochemia [wykład] - 3 rok, sem II  0 0% 

15. Biofarmacja [ćwiczenia] - 5 rok, sem I  3,83 9% 

16. Biofarmacja [seminarium] - 5 rok, sem I  3,84 8% 

17. Biofarmacja [wykład] - 5 rok, sem I  4,38 8% 

18. Biofizyka [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,43 20% 

19. Biofizyka [wykład] - 1 rok, sem I  4,37 21% 

20. Biologia molekularna [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  4,06 42% 

21. Biologia molekularna [wykład] - 3 rok, sem I  3,79 42% 

22. Biologia z genetyką [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,4 22% 

23. Biologia z genetyką [wykład] - 1 rok, sem I  4,27 18% 

24. Biotechnologia farmaceutyczna [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  3,71 2% 

25. Biotechnologia farmaceutyczna [seminarium] - 4 rok, sem II  2,43 2% 

26. Biotechnologia roślin z biotechnologią farmaceutyczną [seminarium] - 3 rok, sem I  4,36 42% 

27. Biotechnologia w ochronie zdrowia [seminarium] - 3 rok, sem I  4,3 50% 

28. Botanika [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,35 18% 

30. Botanika [seminarium] - 1 rok, sem II  3,91 18% 

32. Botanika [wykład] - 1 rok, sem II  4,12 18% 

34. Botanika jako prolegomena do leku roślinnego [seminarium] - 2 rok, sem I  3,57 15% 

36. Bromatologia [ćwiczenia] - 4 rok, sem I  4,25 57% 

37. Bromatologia [seminarium] - 4 rok, sem I  4,27 56% 

38. Bromatologia [wykład] - 4 rok, sem I  4,5 54% 

40. Chemia analityczna [ćwiczenia] - 2 rok, sem I  4,65 19% 

39. Chemia analityczna [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  4,29 15% 

41. Chemia analityczna [wykład] - 2 rok, sem I  4,45 16% 

42. Chemia fizyczna [ćwiczenia] - 2 rok, sem I  4,46 17% 

43. Chemia fizyczna [wykład] - 2 rok, sem I  4,32 17% 

45. Chemia leków [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  4,53 42% 

44. Chemia leków [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  4,48 40% 

47. Chemia leków [seminarium] - 3 rok, sem I  4,33 42% 

46. Chemia leków [seminarium] - 3 rok, sem II  4,36 40% 

49. Chemia leków [wykład] - 3 rok, sem I  4,55 42% 

48. Chemia leków [wykład] - 3 rok, sem II  4,5 40% 

50. Chemia leków stosowanych w wybranych chorobach cywilizacyjnych [seminarium] - 3 rok, sem II  0 0% 

52. Chemia ogólna i nieorganiczna [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,35 19% 

51. Chemia ogólna i nieorganiczna [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,42 18% 
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55. Chemia ogólna i nieorganiczna [wykład] - 1 rok, sem I  4,17 17% 

54. Chemia ogólna i nieorganiczna [wykład] - 1 rok, sem II  4,27 16% 

58. Chemia organiczna [ćwiczenia] - 2 rok, sem I  3,97 13% 

57. Chemia organiczna [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  4,01 12% 

62. Chemia organiczna [wykład] - 2 rok, sem I  3,8 12% 

61. Chemia organiczna [wykład] - 2 rok, sem II  3,9 13% 

65. Choroby genetyczne w świetle badań molekularnych [seminarium] - 3 rok, sem II  0 0% 

66. Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań naukowych do pracy mgr [ćwiczenia] - 5 rok, sem II  4,64 8% 

67. Dobra praktyka dystrybucyjna [wykład] - 5 rok, sem I  4,71 4% 

68. Dobra praktyka wytwarzania produktów leczniczych [ćwiczenia] - 4 rok, sem I  5 21% 

69. Dobra praktyka wytwarzania produktów leczniczych [wykład] - 4 rok, sem I  5 21% 

70. 
Działania niepożądane i interakcje bioaktywnych składników pochodzenia roślinnego [seminarium] - 
3 rok, sem I  4,69 53% 

71. Edukacja ekologiczna [seminarium] - 2 rok, sem I  4,18 10% 

72. Edukacja ekologiczna [seminarium] - 3 rok, sem I  3,95 46% 

73. Ekonomika i zarządzanie w farmacji [ćwiczenia] - 5 rok, sem I  2,87 10% 

74. Ekonomika i zarządzanie w farmacji [wykład] - 5 rok, sem I  3,13 8% 

75. Ekonomika leku [seminarium] - 5 rok, sem I  3,29 8% 

76. Etnobotanika [wykład] - 3 rok, sem I  4,35 47% 

77. Etyka zawodu [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  3,07 2% 

78. Etyka zawodu [wykład] - 4 rok, sem II  2,14 2% 

79. Farmacja praktyczna w aptece [ćwiczenia] - 5 rok, sem I  3,95 7% 

80. Farmakogenetyka - teraźniejszość i przyszłość [seminarium] - 4 rok, sem II  0 0% 

82. Farmakognozja [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  4,37 43% 

81. Farmakognozja [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  4,42 40% 

85. Farmakognozja [wykład] - 3 rok, sem I  4,4 42% 

84. Farmakognozja [wykład] - 3 rok, sem II  4,63 4% 

87. Farmakokinetyka [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  4,43 41% 

88. Farmakokinetyka [wykład] - 3 rok, sem II  4,26 39% 

90. Farmakologia z farmakodynamiką [ćwiczenia] - 4 rok, sem I  4,51 55% 

89. Farmakologia z farmakodynamiką [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  4,07 2% 

93. Farmakologia z farmakodynamiką [wykład] - 4 rok, sem I  4,6 53% 

92. Farmakologia z farmakodynamiką [wykład] - 4 rok, sem II  4,64 2% 

95. Farmakoterapia i informacja o lekach [ćwiczenia] - 5 rok, sem I  4,3 7% 

96. Farmakoterapia i informacja o lekach [wykład] - 5 rok, sem I  4,16 7% 

98. Fizjologia [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,17 18% 

97. Fizjologia [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,27 16% 

99. Fizjologia [wykład] - 1 rok, sem I  4,19 16% 

100. Higiena i epidemiologia [ćwiczenia] - 5 rok, sem I  4,23 9% 

101. Higiena i epidemiologia [wykład] - 5 rok, sem I  4,27 6% 

102. Historia farmacji [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,54 18% 

103. Historia filozofii [seminarium] - 2 rok, sem II  4,11 12% 

104. Historia leku roślinnego [seminarium] - 2 rok, sem II  4,86 18% 

106. Immunologia [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  4,21 12% 

108. Immunologia [wykład] - 2 rok, sem II  4,63 12% 

110. Interakcja toksykologiczna leku [seminarium] - 3 rok, sem I  4,31 50% 

111. Język angielski [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,29 17% 

113. Język angielski [ćwiczenia] - 2 rok, sem I  4,38 12% 

112. Język angielski [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  4,67 12% 

114. Język angielski [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  4,46 46% 

115. Język hiszpański [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,57 20% 
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117. Język hiszpański [ćwiczenia] - 2 rok, sem I  4 17% 

116. Język hiszpański [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  0 0% 

118. Język hiszpański [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  0 0% 

119. Język hiszpański-dodatkowy lektorat [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  0 0% 

121. Język łaciński [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,6 18% 

120. Język łaciński [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,57 18% 

122. Język niemiecki [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4 25% 

124. Język niemiecki [ćwiczenia] - 2 rok, sem I  4,57 10% 

123. Język niemiecki [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  4,57 10% 

125. Język niemiecki [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  5 40% 

126. Język niemiecki-dodatkowy lektorat [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  4,86 33% 

127. Język rosyjski [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  0 0% 

128. Język rosyjski [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  4,86 40% 

129. Język rosyjski-dodatkowy lektorat [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  0 0% 

131. Język włoski [ćwiczenia] - 2 rok, sem I  0 0% 

130. Język włoski [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  0 0% 

132. Język włoski [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  0 0% 

133. Kosmetologia, baleneoterapia [wykład] - 3 rok, sem II  5 6% 

134. Kwalifikowana pierwsza pomoc [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  4,66 13% 

135. Kwalifikowana pierwsza pomoc II [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  4,79 2% 

136. Leki pochodzenia naturalnego - działania niepożądane i interakcje [wykład] - 4 rok, sem II  0 0% 

137. Leki pochodzenia naturalnego [seminarium] - 4 rok, sem II  4,79 2% 

138. Leki pochodzenia naturalnego [wykład] - 4 rok, sem II  4,71 2% 

139. Marketing leku roślinnego [wykład] - 5 rok, sem I  3,29 3% 

140. Matematyka [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,42 17% 

141. Matematyka [wykład] - 1 rok, sem I  4,29 17% 

142. Metabolity wtórne aktywne biologicznie [seminarium] - 4 rok, sem I  4,21 71% 

143. Metody badania aktywności leków in vitro [seminarium] - 4 rok, sem II  3,86 4% 

144. Metody projektowania leków I [seminarium] - 2 rok, sem II  3,89 7% 

145. Metody projektowania leków I [seminarium] - 3 rok, sem II  3 2% 

146. Metody projektowania leków I [seminarium] - 4 rok, sem II  1 3% 

147. Metody projektowania leków II [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  0 0% 

148. Metody projektowania leków II [seminarium] - 4 rok, sem I  3,39 73% 

149. Metody projektowania leków II [wykład] - 4 rok, sem II  0 0% 

151. Metody separacji [seminarium] - 2 rok, sem I  4,26 20% 

150. Metody separacji [seminarium] - 2 rok, sem II  2,86 18% 

153. Mikrobiologia [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  4,52 11% 

154. Mikrobiologia [wykład] - 2 rok, sem II  4,73 11% 

155. Mikrobiologia przemysłowa i produkcja aseptyczna [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  3,93 9% 

156. Mikrobiologia przemysłowa i produkcja aseptyczna [wykład] - 3 rok, sem II  4,07 9% 

157. Mikrobiologiczna analiza leków [seminarium] - 3 rok, sem II  4,14 2% 

158. Molekularne mechanizmy działania leków [seminarium] - 4 rok, sem I  4,28 73% 

159. Nowe kierunki badań nad preparatami przeciw drobnoustrojowymi [seminarium] - 2 rok, sem II  4,36 11% 

160. Nowe kierunki badań nad wykorzystaniem kosmeceutyków [seminarium] - 3 rok, sem I  4,26 50% 

161. Nowoczesne metody analizy fitochemicznej [ćwiczenia] - 5 rok, sem I  0 0% 

162. Nowoczesne metody analizy fitochemicznej [wykład] - 5 rok, sem I  0 0% 

163. Obliczenia fizykochemiczne w farmacji [seminarium] - 2 rok, sem I  4,49 12% 

165. Obliczenia w chemii analitycznej [seminarium] - 2 rok, sem I  4,5 12% 

167. Ocena jakości leków [seminarium] - 3 rok, sem I  0 0% 

168. Ocena jakości leków [wykład] - 3 rok, sem I  0 0% 

169. Opieka farmaceutyczna [ćwiczenia] - 5 rok, sem I  3,43 6% 
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170. Patofizjologia [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  2,5 2% 

173. Patofizjologia [wykład] - 4 rok, sem I  4,19 53% 

172. Patofizjologia [wykład] - 4 rok, sem II  1,57 2% 

175. Postępy w farmakoterapii [seminarium] - 4 rok, sem II  0 0% 

176. Praktyczne aspekty chemii organicznej [seminarium] - 2 rok, sem II  4,55 20% 

177. Prawo farmaceutyczne [seminarium] - 5 rok, sem I  4,48 5% 

178. Preparatyka związków pochodzenia naturalnego [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  1,57 3% 

179. Preparatyka związków pochodzenia naturalnego [wykład] - 4 rok, sem II  1,86 3% 

180. Procesy walidacyjne w przemyśle [wykład] - 3 rok, sem I  0 0% 

181. Produkcja i kontrola procesu wytwarzania [wykład] - 3 rok, sem I  0 0% 

182. Profilaktyka żywieniowa [seminarium] - 4 rok, sem II  3,86 1% 

184. Propedeutyka chemii [seminarium] - 1 rok, sem I  3,97 17% 

183. Propedeutyka chemii [seminarium] - 1 rok, sem II  3,93 16% 

186. Przemysł farmaceutyczny w Polsce i na  świecie [seminarium] - 2 rok, sem I  4 5% 

187. Psychologia i socjologia [seminarium] - 3 rok, sem II  4,16 39% 

189. Rola i zadania podmiotu odpowiedzialnego [wykład] - 3 rok, sem II  4,5 9% 

190. Roślinne suplementy diety [ćwiczenia] - 5 rok, sem I  3,86 3% 

191. Roślinne suplementy diety [wykład] - 5 rok, sem I  4 3% 

192. Socjologiczna analiza zawodu farmaceuty [seminarium] - 5 rok, sem I  4,3 7% 

193. Sposoby pozyskiwania substancji roślinnych [seminarium] - 3 rok, sem II  5 6% 

194. Standaryzacja roślinnych substancji leczniczych [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  5 6% 

195. Statystyka [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,32 16% 

196. Statystyka [wykład] - 1 rok, sem II  4,34 16% 

198. Synteza i technologia środków leczniczych [ćwiczenia] - 4 rok, sem I  4,06 50% 

197. Synteza i technologia środków leczniczych [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  0 0% 

200. Synteza i technologia środków leczniczych [wykład] - 4 rok, sem I  3,81 54% 

199. Synteza i technologia środków leczniczych [wykład] - 4 rok, sem II  3,29 2% 

201. System oceny ryzyka w przemyśle farmaceutycznym [wykład] - 4 rok, sem I  5 21% 

202. Systemy zarządzania jakością w przemyśle [wykład] - 3 rok, sem II  4,5 9% 

203. Środki uzależniające [seminarium] - 4 rok, sem I  4,65 52% 

204. Technologia informacyjna [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,36 16% 

205. Technologia leku naturalnego [wykład] - 4 rok, sem I  4,39 42% 

206. Technologia postaci leku I [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  4,48 39% 

207. Technologia postaci leku I [wykład] - 3 rok, sem II  4,32 39% 

208. Technologia postaci leku II [ćwiczenia] - 4 rok, sem I  4,45 54% 

209. Technologia postaci leku II [wykład] - 4 rok, sem I  4,4 53% 

210. Technologia postaci leku III [ćwiczenia] - 5 rok, sem I  4,47 6% 

211. Technologia postaci leku III [wykład] - 5 rok, sem I  4,55 6% 

212. Testy diagnostyczne w aptece [seminarium] - 5 rok, sem I  4,08 8% 

213. Toksykologia [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  3,9 2% 

214. Toksykologia [wykład] - 4 rok, sem II  4,76 2% 

215. Typy reakcji chemii organicznej [seminarium] - 1 rok, sem II  4,16 16% 

217. Układy neuroprzekaźnikowe w chorobach OUN [seminarium] - 4 rok, sem II  0 0% 

218. Ustalenie struktury związków organicznych [seminarium] - 2 rok, sem II  4,5 13% 

219. Walidacja metod analitycznych [seminarium] - 2 rok, sem II  3,7 14% 

221. Wprowadzenie do chemometrii [seminarium] - 3 rok, sem II  5 2% 

223. Wprowadzenie do chemometrii [seminarium] - 4 rok, sem I  4,73 71% 

225. Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,42 18% 

224. Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,39 15% 

227. Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] - 2 rok, sem I  0 0% 

226. Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  0 0% 
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229. Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  4,32 40% 

228. Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  4,5 11% 

231. Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] - 4 rok, sem I  3,71 100% 

230. Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  0 0% 

233. Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] - 5 rok, sem I  0 0% 

232. Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] - 5 rok, sem II  4,71 6% 

234. Wytwarzanie badanych produktów leczniczych, dobra praktyka kliniczna [wykład] - 4 rok, sem I  5 21% 

235. Zaburzenia przemiany materii [seminarium] - 3 rok, sem I  4,45 43% 

236. Zadania rachunkowe w chemii ogólnej [seminarium] - 1 rok, sem II  4,13 18% 

237. Zbiór, uprawa, adjustacja [wykład] - 4 rok, sem II  2,29 3% 

 

Wnioski i rekomendacje  

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: a) zapewnienie odpowiedniej jakości i 

dostępności sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, b) unikanie zastępowania 

zajęć ćwiczeniowych formą wykładu,  

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

4. Wprowadzenie podziału na grupy ze względu na poziom zaawansowania znajomości język 

obcego, 

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

6. Unikanie realizacji zajęć polegającej na czytaniu prezentacji przez nauczyciela, 

7. Dbanie o przejrzystość kryteriów przyznawania zaliczenia i oczekiwań stawianych studentom 

przez nauczycieli, 

8. Unikanie zbyt długich zajęć. Efektywniejsze w opinii studentów są zajęcia krótsze, ale 

odbywające się częściej. 

 

Analityka medyczna 

 

Zajęcia dydaktyczne realizowane na kierunku analityka medyczna zostały ocenione dość 

wysoko - 4,49.  Wykres 25 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, a także ze względu na zachowanie proporcji 

pomiędzy częścią teoretyczną i praktyczną zajęć. Pomimo, że wszystkie aspekty są oceniane 

wysoko,  warto podjąć działania doskonalące proces dydaktyczny w obszarach, które w ocenach 

studentów wypadają najsłabiej. Rozkład ocen studentów wskazuje, że szczególnie ważne wydaje się 

doskonalenia praktycznej części zajęć. Oceny poszczególnych aspektów zajęć zawiera Wykres 6.  
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Wykres 6 Ocen zajęć dydaktycznych na kierunku analityka medyczna 

 

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 2013/3014.  

1. Analiza instrumentalna [ćwiczenia] - brak dostępności sprzętu, wyłącznie teoretycznych 

charakter zajęć.  

2. Analiza środków uzależniających w materiale biologicznym [ćwiczenia] - zajęcia miały 

charakter wyłącznie teoretyczny, nie różniły się niczym od wykładu. Brakowało części 

praktycznej,  

3. Chemia fizyczna [wykład] - z niezadowoleniem spotkała się sytuacja, gdy skrócono czas 

przeznaczony na ćwiczenia z przedmiotu o połowę. Zdaniem studenta: „skrócenie o połowę 

czasu dla studentów analityki przeznaczonego na ćwiczenia z chemii fizycznej to chyba jakiś 

ponury żart- materiał obowiązywał nas ten sam, przy czym studenci farmacji mogli zrobić 

wszystkie ćwiczenia, a my z 15 mogliśmy zrobić 7 czy 8.” 

4. Chemia kliniczna [ćwiczenia] - brak części praktycznej zajęć, 

5. Diagnostyka parazytologiczna [ćwiczenia] - istotna część treści zdaniem studentów była 

realizowana w ramach przedmiotu biologia z genetyką.  

6. Edukacja ekologiczna [seminarium] - brak części praktycznej zajęć, 

7. Farmakologia [ćwiczenia] - brak nauki umiejętności praktycznych.  

8. Farmakologia [wykład] - W opinii studentów „podczas wykładu w głównej mierze omawiana 

jest fizjologia układu (80% czasu), (co jest powtórzeniem materiału z przedmiotu "Fizjologia 

człowieka"); często na leki nie starczało programowego czasu i musieliśmy szybko je napisać 

lub uzupełnić wiedzę w domu”. 

9. Fizjologia [ćwiczenia], Fizjologia [wykład] - zastrzeżenia budził zbyt wąski praktyczny wymiar 

zajęć. Ogólnie studenci wskazali, że zarówno w ramach ćwiczeń jak i wykładów brakowało 

4,49

4,67

4,57

4,54

4,46

4,43

4,40

4,37

4,20 4,25 4,30 4,35 4,40 4,45 4,50 4,55 4,60 4,65 4,70

Ogółem

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

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

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

Na ile przedmiot spełnił Pana/Pani oczekiwania pod względem
przekazywanych treści |(czy były nowe i nie powarzały się) ?

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

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

Na ile zajęcia wzbogaciły wiedzę i/lub pozwoliły nabyć
umiejętności praktyczne?
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czasu na omówienie wszystkich zagadnień. Wskazano również, że tematyka zajęć powtarzała 

się w ramach histologii i anatomii.  

10. Genetyka medyczna [ćwiczenia] - zastrzeżenie budziło powtarzanie niektórych 

treści,  realizowanych w ramach innych przedmiotów. Jak pisze jeden ze studentów: 

Większość treści była nowa, ale były również inne powtarzające się w kółko standardy z lat 

poprzednich (Np. PCR, ELISA). Powtarzanie na kolejnym przedmiocie tych samych teorii to 

strata czasu (tym bardziej, że semestr wcześniej na immunopatologii dokładnie omawiane są 

te metody). 

11. Hematologia kliniczna [ćwiczenia] - zajęcia w opinii studentów „powinny odbywać się w 

semestrze poprzedzającym rozpoczęcie nauki z Hematologii laboratoryjnej (trudno uczyć się 

"przypadków" bez znajomości podstaw)”. Ponadto zastrzeżenia budził praktyczny wymiar 

zajęć. W większości była to nauka teorii.  

12. Hematologia kliniczna [wykład] - według opinii jednego ze studentów „przedmiot powinien 

być realizowany po ukończeniu przynajmniej jednego semestru przedmiotu hematologia 

laboratoryjna. Realizowany program jest jego kontynuacją, omawiane przypadki i 

rozpoznania kliniczne na tak zaawansowanym poziomie powinny być poprzedzone 

podstawami teoretycznymi, które realizowane są na hematologii laboratoryjnej.” 

13. Hematologia laboratoryjna [ćwiczenia] - problem stanowiły złej jakości mikroskopy, które 

uniemożliwiały nabyci umiejętności praktycznych,  

14. Higiena i epidemiologia [wykład] - wykład nie odbył się,  

15. Historia diagnostyki laboratoryjnej [seminarium] - zdaniem studentów nie potrzeba aż 

trzech semestrów na naukę tego przedmiotu.  Zajęcia w niskim stopniu przyczyniały się do 

rozwoju wiedzy, gdyż polegały na czytaniu prac/referatów studentów. Sugerowano skrócenie 

wymiaru godzinowego zajęć na rzecz takich przedmiotów jak: anatomia lub biochemia, które 

trwają tyko jeden semestr.  

16. Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] - w opinii jednego ze studentów nie różniły się od 

zajęć z mikrobiologii, nie wnosiły nic nowego.  

17. Walidacja metod analitycznych [seminarium] - zastrzeżenie budziła forma zajęć, czyli tematy 

zajęć opracowywane przez studentów w formie prezentacji. Uwagi dotyczyły również formy 

weryfikacji efektów kształcenia.  

 

Oceny poszczególnych zajęć  

Tabela 4 zawiera oceny zajęć dydaktycznych na kierunku analityka medyczna w roku 

akademickim 2013/2014. W zestawieniu osobno potraktowano zajęcia prowadzone na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych (oznaczone skrótem nst). Ponadto w wyniku zmian wprowadzanych 

w planach studiów zdarzają się sytuacje, że przedmiot, mimo że jest realizowany w trakcie jednego 

roku, w zestawieniu pojawia się wiele razy. Jest to spowodowane tym, że w zależności od przyjętego 

dla danego rocznika studentów planu studiów, był on realizowany na różnych latach studiów. 

Tabela 4 Oceny zajęć dydaktycznych na kierunku analityka medyczna. 

L.p. Przedmiot Ocena Frekwencja 

1. Analityka ogólna i techniki pobierania materiału [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  4,89 30% 

2. Analityka ogólna i techniki pobierania materiału [wykład] - 3 rok, sem I  4,81 30% 
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3. Analiza instrumentalna [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  3,71 25% 

4. Analiza instrumentalna [wykład] - 2 rok, sem II  4,14 25% 

5. Analiza środków uzależniających w materiale biologicznym [ćwiczenia] - 4 rok, sem I  4,21 43% 

6. Analiza środków uzależniających w materiale biologicznym [wykład] - 4 rok, sem I  4,47 43% 

7. Anatomia [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,43 17% 

8. Anatomia [wykład] - 1 rok, sem II  4,4 17% 

9. BHP [wykład] - 1 rok, sem I  4,04 17% 

10. Biochemia [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  4,63 25% 

11. Biochemia [wykład] - 2 rok, sem II  4,71 25% 

12. Biochemia kliniczna [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  4,87 43% 

13. Biochemia kliniczna [wykład] - 4 rok, sem II  4,8 43% 

14. Biocząsteczki - budowa chemiczna i właściwości [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,56 19% 

15. Biocząsteczki - budowa chemiczna i właściwości [wykład] - 1 rok, sem I  4,68 17% 

16. Biofizyka [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,11 17% 

17. Biofizyka [wykład] - 1 rok, sem I  4,07 17% 

18. Biologia medyczna [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,83 17% 

19. Biologia medyczna [wykład] - 1 rok, sem II  4,33 17% 

20. Biologia molekularna [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  4,63 25% 

21. Biologia molekularna [wykład] - 2 rok, sem II  4,8 25% 

22. Biotechnologia w ochronie zdrowia [seminarium] - 3 rok, sem I  4,56 28% 

23. Chemia analityczna [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,94 14% 

24. Chemia analityczna [wykład] - 1 rok, sem II  4,94 14% 

25. Chemia fizyczna [ćwiczenia] - 2 rok, sem I  4,44 33% 

26. Chemia fizyczna [wykład] - 2 rok, sem I  4,52 30% 

27. Chemia kliniczna [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  3,7 31% 

28. Chemia kliniczna [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  3,75 26% 

29. Chemia kliniczna [wykład] - 3 rok, sem I  4,24 28% 

30. Chemia kliniczna [wykład] - 3 rok, sem II  3,78 26% 

31. Chemia ogólna i nieorganiczna [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,51 15% 

32. Chemia ogólna i nieorganiczna [wykład] - 1 rok, sem I  4,18 15% 

33. Chemia organiczna [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,94 15% 

34. Chemia organiczna [wykład] - 1 rok, sem I  5 13% 

35. Cytologia kliniczna [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  4,24 29% 

36. Cytologia kliniczna [wykład] - 3 rok, sem II  4,37 26% 

37. Ćwiczenia specjalistyczne do pracy magisterskiej [ćwiczenia] - 5 rok, sem II  0 0% 

38. Diagnostyka izotopowa [ćwiczenia] - 4 rok, sem I  4,17 39% 

39. Diagnostyka izotopowa [wykład] - 4 rok, sem I  4,14 39% 

40. Diagnostyka laboratoryjna [ćwiczenia] - 5 rok, sem I rok, sem I  4,04 14% 

41. Diagnostyka laboratoryjna [wykład] - 5 rok, sem I rok, sem I  4,17 15% 

42. Diagnostyka laboratoryjna grzybów trujących [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  5 13% 

43. Diagnostyka laboratoryjna grzybów trujących [wykład] - 1 rok, sem I  4,64 13% 

44. Diagnostyka parazytologiczna [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  4,62 26% 

45. Diagnostyka parazytologiczna [wykład] - 3 rok, sem II  4,79 26% 

46. Diagnostyka wirusologiczna [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  4,68 28% 

47. Diagnostyka wirusologiczna [wykład] - 3 rok, sem I  4,59 25% 

48. Dzieje Medycznych nauk diagnostycznych [seminarium] - 2 rok, sem II  4,14 7% 

49. Edukacja ekologiczna [seminarium] - 3 rok, sem I  4,24 28% 

50. Elementy bioinformatyki [ćwiczenia] - 5 rok, sem I rok, sem I  3,82 14% 

51. Elementy chemii bionieorganicznej [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,31 15% 

52. Elementy chemii bionieorganicznej [wykład] - 1 rok, sem I  4,31 15% 

53. Etyka zawodu [seminarium] - 5 rok, sem I rok, sem I  4,82 14% 



   OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

 
20 

 

54. Farmakologia [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  4,09 43% 

55. Farmakologia [wykład] - 4 rok, sem II  4,2 43% 

56. Fizjologia [ćwiczenia] - 2 rok, sem I  4,38 30% 

57. Fizjologia [wykład] - 2 rok, sem I  4,54 30% 

58. Fizykochemia układów dyspersyjnych [seminarium] - 2 rok, sem II  4,64 7% 

59. Genetyka medyczna [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  4,44 43% 

60. Genetyka medyczna [wykład] - 4 rok, sem II  4,43 43% 

61. Hematologia kliniczna [ćwiczenia] - 4 rok, sem I  4,13 43% 

62. Hematologia kliniczna [wykład] - 4 rok, sem I  4,27 43% 

63. Hematologia laboratoryjna [ćwiczenia] - 4 rok, sem I  4,13 43% 

64. Hematologia laboratoryjna [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  4,4 43% 

65. Hematologia laboratoryjna [wykład] - 4 rok, sem I  4,49 43% 

66. Hematologia laboratoryjna [wykład] - 4 rok, sem II  4,36 43% 

67. Hematoonkologia doświadczalna [ćwiczenia] - 5 rok, sem I rok, sem I  4,89 14% 

68. Hematoonkologia doświadczalna [wykład] - 5 rok, sem I rok, sem I  4,82 14% 

69. Higiena i epidemiologia [ćwiczenia] - 2 rok, sem I  4,08 26% 

70. Higiena i epidemiologia [wykład] - 2 rok, sem I  2,91 19% 

71. Histologia [ćwiczenia] - 2 rok, sem I  4,84 26% 

72. Histologia [wykład] - 2 rok, sem I  4,86 26% 

73. Historia diagnostyki laboratoryjnej [seminarium] - 2 rok, sem II  3,33 25% 

74. Historia diagnostyki laboratoryjnej w Polsce [seminarium] - 1 rok, sem II  5 11% 

75. Historia diagnostyki laboratoryjnej w Polsce [seminarium] - 2 rok, sem II  0 0% 

76. Historia medycyny i diagnostyki laboratoryjnej [seminarium] - 1 rok, sem I  4,88 13% 

77. Immunologia [ćwiczenia] - 2 rok, sem I  4,61 26% 

78. Immunologia [wykład] - 2 rok, sem I  4,71 26% 

79. Immunopatologia [ćwiczenia] - 4 rok, sem I  4,84 43% 

80. Immunopatologia [wykład] - 4 rok, sem I  4,77 43% 

81. Język angielski [ćwiczenia] - 2 rok, sem I  4,79 24% 

82. Język angielski [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  4,8 19% 

83. Język angielski [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  4,55 25% 

84. Język angielski [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  4,71 25% 

85. Język niemiecki [ćwiczenia] - 2 rok, sem I  5 50% 

86. Język niemiecki [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  5 50% 

87. Język niemiecki [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  5 40% 

88. Język niemiecki [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  5 40% 

89. Język niemiecki-dodatkowy lektorat [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  0 0% 

90. Język rosyjski [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  5 100% 

91. Język rosyjski [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  5 100% 

92. Język rosyjski-dodatkowy lektorat [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  0 0% 

93. Język włoski-dodatkowy lektorat [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  0 0% 

94. Kwalifikowana pierwsza pomoc [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,48 13% 

95. Kwalifikowana pierwsza pomoc [wykład] - 1 rok, sem I  3,76 15% 

96. Mikrobiologia [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  4,89 28% 

97. Mikrobiologia [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  4,79 29% 

98. Mikrobiologia [wykład] - 3 rok, sem I  4,89 28% 

99. Mikrobiologia [wykład] - 3 rok, sem II  4,76 29% 

100. Obliczenia w chemii analitycznej [seminarium] - 1 rok, sem II  4,86 11% 

101. Ochrona własności intelektualnej [seminarium] - 4 rok, sem I  4,83 43% 

102. Ogólne zasady farmakoterapii chorób cywilizacyjnych [seminarium] - 4 rok, sem II  4,27 43% 

103. Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych [wykład] - 5 rok, sem I rok, sem I  4,25 14% 

104. Parazytologia kliniczna [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  4,7 26% 
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105. Patofizjologia [ćwiczenia] - 3 rok, sem I  4,88 25% 

106. Patofizjologia [wykład] - 3 rok, sem I  4,87 28% 

107. Patomorfologia [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  4,96 29% 

108. Patomorfologia [wykład] - 3 rok, sem II  4,94 26% 

109. Podstawy genetyki człowieka [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  3,86 14% 

110. Podstawy genetyki człowieka [wykład] - 1 rok, sem II  3,75 11% 

111. Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] - 4 rok, sem I  4,54 43% 

112. Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  4,76 39% 

113. Praktyczna nauka zawodu [ćwiczenia] - 5 rok, sem I rok, sem I  4,18 14% 

114. Praktyczne zastosowanie klasycznych metod ilościowych [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,68 11% 

115. Praktyczne zastosowanie klasycznych metod ilościowych [wykład] - 1 rok, sem II  4,61 11% 

116. Prawo medyczne [seminarium] - 2 rok, sem I  4,31 26% 

117. Profilaktyka żywieniowa [seminarium] - 2 rok, sem I  4,69 26% 

118. Propedeutyka medycyny [ćwiczenia] - 5 rok, sem I rok, sem I  3,32 14% 

119. Propedeutyka medycyny [wykład] - 5 rok, sem I rok, sem I  3,61 14% 

120. Propedeutyka onkologii [seminarium] - 4 rok, sem I  4,63 43% 

121. Psychologia [seminarium] - 1 rok, sem II  4,94 14% 

122. Psychologia [seminarium] - 2 rok, sem II  4,57 18% 

123. Psychologia [wykład] - 2 rok, sem II  4,71 7% 

124. Rośliny trujące - rozpowszechnienie i elementy diagnostyczne [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,12 15% 

125. Rośliny trujące - rozpowszechnienie i elementy diagnostyczne [wykład] - 1 rok, sem I  3,76 15% 

126. Serologia grup krwi i transfuzjologia [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  4,97 26% 

127. Serologia grup krwi i transfuzjologia [wykład] - 3 rok, sem II  4,89 29% 

128. Socjologia [seminarium] - 2 rok, sem II  3,95 21% 

129. Statystyka medyczna [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  4,83 43% 

130. Statystyka medyczna z elementami informatyki [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  3,86 11% 

131. Systemy jakości i akredytacja laboratoriów [seminarium] - 5 rok, sem I rok, sem I  4,21 14% 

132. Techniki rozdzielcze w analityce medycznej [ćwiczenia] - 2 rok, sem II  4,1 21% 

133. Techniki rozdzielcze w analityce medycznej [wykład] - 2 rok, sem II  4,38 21% 

134. Technologia informacyjna [ćwiczenia] - 4 rok, sem I  4,87 43% 

135. Technologia informacyjna [ćwiczenia] - 4 rok, sem II  4,79 9% 

136. Toksykologia [ćwiczenia] - 4 rok, sem I  4,29 43% 

137. Toksykologia [wykład] - 4 rok, sem I  4,4 43% 

138. Walidacja metod analitycznych [seminarium] - 2 rok, sem II  3,98 21% 

139. Wprowadzenie do chemii [seminarium] - 1 rok, sem I  4,53 15% 

140. Wstęp do diagnostyki molekularnej [ćwiczenia] - 5 rok, sem I rok, sem I  4,82 14% 

141. Wstęp do diagnostyki molekularnej [wykład] - 5 rok, sem I rok, sem I  4,68 14% 

142. Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,62 20% 

143. Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,81 28% 

144. Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] - 3 rok, sem II  5 33% 

 

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. Unikanie realizacji zajęć praktycznych/ćwiczeń formie wykładu, 
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3. Dostosowanie ilości godzin przeznaczonych na przedmiot w zależności od ilości efektów 

kształcenia przewidzianych w programie,  

4. Dokonywanie analizy sylabusów w celu unikania powtarzania tych samych treści w ramach 

różnych przedmiotów,  

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

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

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

7. Unikanie realizacji zajęć polegającej na wygłaszaniu prezentacji przez studentów. 

 

Kosmetologia I stopnia 

 

Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku kosmetologia I stopnia jest dość wysoka (4,47). 

Najwyżej ocenionym aspektem zajęć jest, podobnie jak na innych kierunkach, przejrzystość zasad i 

kryteriów zaliczania przedmiotów. Doskonaląc jakość zajęć dydaktycznych warto zwrócić uwagę te 

aspekty zajęć, które zostały ocenione niżej od pozostałych. Najniżej oceniono stopień, w jakim zajęcia 

przyczyniają się do rozwoju wiedzy i umiejętności. Poniżej średniej ogólnej oceniono również 

stosunek między wymiarem praktycznym a teoretycznym zajęć, jakość przekazywanych treści (na ile 

były nowe i nie powtarzały się w ramach innych zajęć i lat studiów) oraz dostępność odpowiednich 

pomocy dydaktycznych podczas zajęć praktycznych. Oceny poszczególnych aspektów zajęć zawiera 

wykres 7.  

Wykres 7 Ocen zajęć dydaktycznych na na kierunku kosmetologia I stopnia   

 

Analiza komentarzy studentów pozwala na wskazanie konkretnych rekomendacji dotyczących 

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

4,47

4,66

4,54

4,48

4,44

4,42

4,41

4,31

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

Ogółem

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

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

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

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

Na ile przedmiot spełnił Pana/Pani oczekiwania pod względem
przekazywanych treści(czy były nowe i nie powtarzały się) ?

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

Na ile zajęcia wzbogaciły wiedzę i/lub pozwoliły nabyć
umiejętności praktyczne?
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przedstawiono sugestie oraz zastrzeżenia studentów dotyczące konkretnych przedmiotów 

realizowanych w roku akademickim 2013/3014.  

1. Kosmetologia pielęgnacyjna [ćwiczenia] - brak odpowiedniego wyposażenia.  

2. Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] - sprzęt na siłowni nie zawsze działa właściwie.  

 

Oceny poszczególnych zajęć 

Tabela 5 zawiera oceny zajęć dydaktycznych na kierunku kosmetologia I stopnia w roku 

akademickim 2013/2014. W zestawieniu uwzględniono podział na rok, semestr oraz formę realizacji 

zajęć.  

Tabela 5 Oceny zajęć dydaktycznych na kierunku kosmetologia I stopnia. 

L.p. Przedmiot Ocena Frekwencja 

1. Anatomia [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,16 78% 

2. Anatomia [wykład] - 1 rok, sem I  4,2 78% 

3. Biochemia [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,74 73% 

4. Biochemia [wykład] - 1 rok, sem II  4,83 73% 

5. Biologia z genetyką [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,7 78% 

6. Biologia z genetyką [wykład] - 1 rok, sem I  4,42 74% 

7. Botanika w kosmetologii [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,78 73% 

8. Botanika w kosmetologii [wykład] - 1 rok, sem II  4,5 73% 

9. Chemia kosmetyczna [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,47 74% 

10. Chemia kosmetyczna [wykład] - 1 rok, sem I  4,43 74% 

11. Doraźna pomoc przedmedyczna [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,76 74% 

12. Doraźna pomoc przedmedyczna [wykład] - 1 rok, sem I  4,71 70% 

13. Fizjologia i patofizjologia [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,5 69% 

14. Fizjologia i patofizjologia [wykład] - 1 rok, sem II  4,55 69% 

15. Histologia [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,83 70% 

16. Histologia [wykład] - 1 rok, sem I  4,74 70% 

17. Historia kosmetologii [wykład] - 1 rok, sem I  4,55 70% 

18. Język angielski [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  3,17 69% 

19. Kosmetologia pielęgnacyjna [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,11 69% 

20. Kosmetologia pielęgnacyjna [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  3,96 70% 

21. Kosmetologia pielęgnacyjna [wykład] - 1 rok, sem I  4,43 70% 

22. Podstawy alergologii [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,34 69% 

23. Podstawy alergologii [wykład] - 1 rok, sem II  4,33 69% 

24. Podstawy ergonomii i BHP [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,65 70% 

25. Podstawy ergonomii i BHP [wykład] - 1 rok, sem I  4,68 70% 

26. Technologie informacyjne [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,71 70% 

27. Technologie informacyjne [wykład] - 1 rok, sem I  4,65 74% 

28. Wizaż i stylizacja [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,17 69% 

29. Wizaż i stylizacja [wykład] - 1 rok, sem II  4,25 69% 

30. Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,83 19% 

31. Wychowanie fizyczne [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,27 78% 
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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. unikanie powtarzania treści zajęć w ramach różnych przedmiotów. 

 

 

Kosmetologia II stopnia 

 

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

2013/3014. Ogólna ocena wyniosła 4,55. Najwyżej ocenionym aspektem zajęć jest, podobnie jak na 

innych kierunkach, przejrzystość zasad i kryteriów przyznawania zaliczeń. Chcąc doskonalić jakość 

zajęć należy zwrócić uwagę na przekazywane treści, tak, aby zapobiegać przypadkom ich powtarzaniu 

w ramach różnych zajęć oraz odpowiedni stosunek pomiędzy wymiarem praktycznym i teoretycznym 

zajęć, gdyż aspekty te zostały ocenione poniżej średniej ogólnej.  

Wykres 8 Ocen zajęć dydaktycznych na kierunku kosmetologia II stopnia   

 

Analiza komentarzy studentów pozwala na wskazanie konkretnych rekomendacji dotyczących 

działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunku kosmetologia II stopnia. 

Poniżej przedstawiono sugestie oraz zastrzeżenia studentów dotyczące konkretnych przedmiotów 

realizowanych w roku akademickim 2013/3014.  

1. Alergologia [ćwiczenia] - w opinii studentów powtarzano treści ze studiów I stopnia, 

4,55

4,77

4,62

4,56

4,55

4,48

4,46

4,41

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

Ogółem

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

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

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

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

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 ?

Na ile zajęcia wzbogaciły wiedzę i/lub pozwoliły nabyć
umiejętności praktyczne?
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2. Alergologia [wykład] - w opinii studentów powtarzano treści ze studiów I stopnia, 

3. Kosmetologia lecznicza [ćwiczenia] - treści w dużym stopniu powtarzały treści realizowane w 

ramach przedmiotu dermatologia. Ćwiczenia miały charakter mało praktyczny, 

4. Receptura preparatów kosmetycznych [ćwiczenia] - treści powtarzane ze studiów I stopnia, 

5. Receptura preparatów kosmetycznych [wykład] - treści powtarzane ze studiów I stopnia, 

6. Surowce kosmetyczne [ćwiczenia] - treści powtarzane ze studiów I stopnia. Ponadto 

studenci wskazywali, że na przedmiot poświęcono zbyt mało godzin, 

7. Surowce kosmetyczne [wykład] - w opinii studentów na przedmiot przeznaczono zbyt mało 

godzin. 

 

Oceny poszczególnych zajęć  

Tabela 6 zawiera oceny zajęć dydaktycznych na kierunku kosmetologia II stopnia w roku 

akademickim 2013/2014. W zestawieniu uwzględniono podział na rok, semestr oraz formę realizacji 

zajęć.  

Tabela 6 Oceny zajęć dydaktycznych na kierunku kosmetologia II stopnia 

L.p. Przedmiot Ocena Frekwencja 

1. Alergologia [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,17 67% 

2. Alergologia [wykład] - 1 rok, sem II  4,34 67% 

3. Biotechnologia roślin w produkcji kosmetyków [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,36 67% 

4. Biotechnologia roślin w produkcji kosmetyków [wykład] - 1 rok, sem II  4,37 67% 

5. Chemia fizyczna kosmetyków [ćwiczenia] -1 rok, sem I 4,48 64% 

6. Chemia fizyczna kosmetyków [wykład] -1 rok, sem I 4,46 64% 

7. Chemia leków dermatologicznych [ćwiczenia] -1 rok, sem I 4,55 64% 

8. Chemia leków dermatologicznych [wykład] -1 rok, sem I 4,6 64% 

9. Język hiszpański-dodatkowy lektorat [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  5 50% 

10. Język niemiecki-dodatkowy lektorat [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  0 0% 

11. Język włoski-dodatkowy lektorat [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  0 0% 

12. Kosmetologia lecznicza [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4 64% 

13. Kosmetologia lecznicza [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  3,87 67% 

14. Kosmetologia lecznicza [wykład] - 1 rok, sem I  4,31 64% 

15. Podstawy biochemiczne wybranych zabiegów kosmetycznych [seminarium] - 1 rok, sem II  4,89 67% 

16. Przemysłowa produkcja kosmetyków [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,86 67% 

17. Przemysłowa produkcja kosmetyków [wykład] - 1 rok, sem II  4,83 67% 

18. Receptura preparatów kosmetycznych [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,81 64% 

19. Receptura preparatów kosmetycznych [wykład] - 1 rok, sem I  4,54 64% 

20. Suplementy diety [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,78 64% 

21. Surowce kosmetyczne [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,75 64% 

22. Surowce kosmetyczne [wykład] - 1 rok, sem I  4,6 64% 

23. Toksykologia kosmetyku [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,6 64% 

24. Toksykologia kosmetyku [wykład] - 1 rok, sem I  4,68 64% 

25. Wizaż i stylizacja [ćwiczenia] - 1 rok, sem I  4,68 64% 

26. Wizaż i stylizacja [ćwiczenia] - 1 rok, sem II  4,66 67% 
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Wnioski i rekomendacje 

Dążąc do doskonalenia jakości zajęć dydaktycznych na kierunku kosmetologia II stopnia należy podjąć 

następujące działania:  

1. Dokonanie analizy sylabusów zajęć, w szczególności tych realizowanych w ramach studiów I i 

II stopnia, w celu eliminowania przypadków powtarzania tych samych treści.  

2. Doskonalenie zajęć praktycznych. Zapewnienie odpowiedniej liczby zajęć praktycznych w 

stosunku do przekazywanych treści teoretycznych, 

3. Zapewnienie odpowiedniej ilości czasu przeznaczonego na zajęcia w zależności od ilości 

założonych efektów kształcenia. 
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