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Wstęp 
 

1. Problematyka badań  

1.1 Przedmiot i cel badania 
 

Przedmiotem badania była ocena jakości kształcenia na studiach III stopnia  w aspekcie pracy 

dydaktycznej nauczycieli akademickich i realizowanych zajęć dydaktycznych w latach 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018. Ocena prowadzących zajęcia i ocena zajęć dydaktycznych są 

jednym z zasadniczych elementów Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia na UM w 

Lublinie. Zarówno przygotowanie merytoryczne nauczycieli jak i umiejętność dzielenia się wiedzą są 

niezbędne do tego, by proces dydaktyczny przebiegał sprawnie i efektywnie.  

Coraz częściej wskazuje się, że w wyniku coraz szybszego upowszechnienia się nowych 

technologii następują zmiany o charakterze społeczno-kulturowym zwłaszcza dotyczące młodego 

pokolenia. W związku z tym zmieniają się również potrzeby i oczekiwania doktorantów w zakresie 

edukacji i stosowanych w jej ramach metod dydaktycznych. Jednym ze źródeł informacji na temat 

skuteczności stosowanych metod jest opinia samych doktorantów. Dzięki temu uzyskujemy wiedzę na 

temat odbioru przekazywanych treści oraz ewentualnych problemów w tym zakresie. Jest to jeden ze 

sposobów oceny procesu kształcenia na UM w Lublinie i pomaga w podejmowaniu decyzji na temat 

doskonaleniu warsztatu dydaktycznego nauczycieli oraz jest źródłem inspiracji do wprowadzanych 

udoskonaleń i innowacji w zakresie dydaktyki. Ponadto uczestnictwo doktorantów w badaniu przyczyni 

się do tworzenia kultury jakości na naszej Uczelni, stwarzając możliwość współtworzenia wysokich 

standardów kształcenia. 

1.2 Problematyka badawcza 
Głównym problemem badawczym jest jakość i uwarunkowania dydaktyki na naszej Uczelni.  

W szczególności zwrócono uwagę na zaangażowanie i przygotowanie osób prowadzących zajęcia 

dydaktyczne oraz na jakość przekazywanych treści, sposób ich przekazywania oraz czas przeznaczony 

na realizacje zakładanych efektów kształcenia. Badanie realizowano za pomocą elektronicznego 

modułu ankietyzacji w systemie Platforma Studenta. Badanie dotyczyło oceny prowadzących zajęcia 

jak i oceny prowadzonych zajęć.  

Kwestionariusz ankiety dotyczący oceny prowadzących zajęcia zawierał sześć pytań, z których 

każde stanowiło osobne kryterium oceny zajęć (dotyczyło osobnego aspektu dydaktyki).  

Respondenci każdy aspekt oceniali posługując się pięciostopniową skalą, w której 1 stanowiło 

ocenę najniższą a 5 najwyższą. Ponadto stworzono możliwość uzasadnienia swojej oceny w miejscu 

ankiety przewidzianym na dodatkowe komentarze i sugestie. Kryteria oceny stosowane w latach 2014 

- 2018 przedstawiono poniżej. 

1.    Efektywność wykorzystywania czasu podczas zajęć 

2.    Przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć 

3.    Umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela 

4.    Sprawiedliwość oceniania studenta przez nauczyciela 

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

6.    Dostępność nauczyciela dla studentów w czasie konsultacji 
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Od roku akademickiego 2015/2016 w pytaniu o „dostępność nauczyciela dla studentów  

w czasie zajęć oraz konsultacji” dodana jest opcja „Trudno powiedzieć”, co umożliwia pomijanie 

respondentów, którzy nie korzystali z tej formy kontaktu z prowadzącym. Dokonano także nieznacznej 

zmiany treści pytania 1, niewpływającej na wartość merytoryczną raportu. Pytanie o „Punktualność 

nauczyciela i efektywność wykorzystania czasu podczas zajęć” zmieniono na „Efektywność 

wykorzystania czasu przez nauczyciela podczas zajęć.  

 

Kwestionariusz ankiety dotyczący oceny zajęć dydaktycznych 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.  

 

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

2.    W jakim stopniu sposób prowadzenia zajęć i wykorzystane metody dydaktyczne odpowiadały specyfice przedmiotu? 

3.    Na ile zajęcia wzbogaciły Pana/Pani wiedze o nowe treści? 

4.    Na ile zajęcia pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne? 

5.    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). 

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

7. Na ile liczebność grupy umożliwiła Panu/Pani efektywnie uczestniczyć w zajęciach? 

 

W latach 2014/2015 i 2015/2016 korzystano z następujących kryteriów oceny zajęć 

dydaktycznych: w jakim stopniu kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone, w jakim 

stopniu sposób prowadzenia zajęć i wykorzystane metody dydaktyczne odpowiadały specyfice 

przedmiotu, na ile zajęcia wzbogaciły wiedzę i/lub pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne, Na ile 

przedmiot spełnił oczekiwania pod względem przekazywanych treści, Na ile liczba godzin 

przeznaczonych na zajęcia umożliwiła pełne opanowanie ich treści (osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia), Na ile liczba zajęć praktycznych/ćwiczeń/zajęć klinicznych z tego przedmiotu była 

wystarczająca w stosunku do zajęć teoretycznych oraz dostępność podczas zajęć odpowiednich pomocy 

dydaktycznych. 

Od roku akademickiego 2016/2017 pytania uległy modyfikacji. Pytanie dotyczące wzbogacenia 

wiedzy/lub nabycia umiejętności praktycznych  rozbito na dwa pytania: Na ile zajęcia pozwoliły nabyć 

umiejętności praktyczne  (dotyczące ćwiczeń i zajęć praktycznych) oraz na ile zajęcia wzbogaciły wiedze 

o nowe treści (dotyczące wykładów). Pytanie dotyczące osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 

jak i pytanie dotyczące zachowania właściwych proporcji między zajęciami teoretycznymi a zajęciami 

praktycznymi usunięto z kwestionariusza. Do ankiety dodano pytanie dotyczące liczebności grup 

zajęciowych: Na ile liczebność grupy zajęciowej umożliwiła efektywnie uczestniczyć w zajęciach. 
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2. Udział doktorantów w ocenie zajęć dydaktycznych. 
 

Charakterystyka wskaźników frekwencji w badaniu 

 

Moduł w systemie Platforma Studenta służący ankietyzacji nie umożliwia określenia ogólnej liczby 

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

akademickim. Jest to możliwe jedynie na poziomie pojedynczych zajęć.  

W analizie wyników badania posłużono się trzema rodzajami wskaźników: frekwencją, odsetkiem 

ocenionych prowadzących oraz poziomem wiarygodności badania.  

Frekwencja będzie przydatna do oceny udziału w badaniu populacji doktorantów na poziomie 

ogólnym oraz dotyczącym studiów doktoranckich prowadzonych na poszczególnych Wydziałach. 

Frekwencja jest stosunkiem wszystkich ankiet wygenerowanych studentom w danym roku 

akademickim do liczby ankiet przez nich wypełnionych. Drugi wskaźnik frekwencji jest uzupełnieniem 

pierwszego i pozwala na ocenę tego, jaki odsetek nauczycieli akademickich został oceniony przez 

doktorantów Za prowadzących nieocenionych uznawano tych, których nie ocenił ani jeden student.  

Przy wynikach będziemy w poniższym raporcie posługiwać się także dodatkowym wskaźnikiem - 

poziomem wiarygodności badania. Wskaźnik pozwala na ocenę tego, czy uzyskane wyniki ankiet dla 

prowadzących zajęcia dydaktyczne w ramach studiów doktoranckich są wiarygodne. Mając 

przykładowo ogólną liczbę 20 studentów przypisanych do danego prowadzącego, otrzymujemy tym 

samym 20 wygenerowanych ankiet. W takiej sytuacji 10 ankiet wypełnionych ma zupełnie inną 

wiarygodność niż 10 ankiet wypełnionych przy liczbie 1500 wygenerowanych kwestionariuszy. Dla 

badań ze skończonej populacji błąd statystyczny wtedy mnoży się przez pierwiastek kwadratowy z (N-

n)/(N-1), gdzie N to liczebność populacji, a n - liczebność próby. Zatem jako wskaźnik wiarygodności 

proponuje się więc wzór w postaci: k = n*(N-1)/(N-n), określany dalej po prostu, jako „wiarygodność”. 

Wzór ten informuje, ile osób musiałoby wypełnić taką ankietę z nieskończonej populacji, aby dało to 

taki sam błąd statystyczny. Ta liczba zwiększa się przy małych populacjach. Gdyby ankiety wypełnili 

wszyscy studenci, będzie równa dodatniej nieskończoności. Skutkiem powyższych rozważań są 

proponowane progi wiarygodności na poziomie wartości: 

>30 – wiarygodność bardzo dobra  

15-30 – wiarygodność dobra 

10-15 – wiarygodność akceptowalna 

<10 – brak wiarygodności badania 

 

Dzięki przyjętym wskaźnikom możemy ocenić, jaki odsetek zajęć udało się ocenić oraz na ile 

uzyskane oceny można uznać za rzetelne (porównując odsetek wypełnionych ankiet). Dzięki temu nie 

ma konieczności określania rzeczywistej liczby doktorantów biorących udział w akcji ankietowej, gdyż 

informacja taka z założenia nie jest adekwatna do specyfiki badania, polegającego na tym, że każda 

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

wskaźnika byłoby, zatem zbyt czasochłonne a jego wartość informacyjna niewielka.  
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Frekwencja w badaniu  

 

Porównując frekwencję w badaniach realizowanych w roku akademickim 2017/2018  

z poprzednimi edycjami badania (2014 – 2017) należy odnotować znaczny wzrost zaangażowania 

doktorantów zarówno przy ocenie nauczycieli jak i przy ocenie zajęć dydaktycznych (tabela 1 i 2) 

pomimo problemów technologicznych, związanych z przystosowaniem modułu ankietowego do 

nowego systemu dostarczanego przez firmę Comarch. Znaczący wzrost udziału doktorantów w 

badaniu był spowodowany zmianą Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie prowadzonych w języku polskim albowiem wprowadzono obowiązek oceniania 

poszczególnych form zajęć dydaktycznych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych 

Uniwersytetu.  

W przypadku wyników badania dotyczącego oceny prowadzących zajęcia na studiach 

doktoranckich frekwencja na poziomie ogólnym w latach 2014 – 2017 utrzymywała się na podobnym 

poziomie i mieściła się w przedziale od 19% do 25%. W roku akademickim 2017/2018 nastąpił znaczny 

wzrost frekwencji, która wyniosła 79%.  

Frekwencja na poszczególnych Wydziałach UM w badanym okresie tj. w latach 2014 – 2018 

najniższą wartość odnotowała na I WLzOS w roku akademickim 2014/2015 i wyniosła 3%. W roku 

akademickim 2015/2016 frekwencja odnotowała wzrost i wyniosła 26%. W roku akademickim 

206/2017 frekwencja spadła o 46%. W roku akademickim 2017/2018 frekwencja na I WLzOS wyniosła 

84%.  

Frekwencja dla II WLzOA w badanym okresie tj. 2014 – 2018 najniższą wartość osiągnęła  

w roku akademickim 2015/2016 na poziomie 16%. W roku akademickim 2016/2017 wyniosła 18% .  

W roku akademickim 2017/2018 frekwencja wyniosła 69%.  

Na WFzOAM w roku akademickim 2014/2015 frekwencja wyniosła 24%, by w kolejnej edycji 

badania (2015/2016) odnotować spadek rzędu 38%. W roku akademickim 2016/2017 frekwencja w 

porównaniu do roku 2015/2016 odnotowała wzrost i wyniosła 54%. W roku akademickim 2017/2018 

frekwencja w porównaniu do poprzedniej edycji badania (2016/2017) odnotowała wzrost rzędu 64%. 

WNoZ najniższą frekwencję uzyskał w roku akademickim 2015/2016 i wyniosła ona 13%, by 

rok później tj. w 2016/2017 odnotować wzrost o 17 pkt. procentowych. W roku akademickim 

2017/2018 WNoZ uzyskał najwyższą frekwencję, która wyniosła 94%. Tabele 1 przedstawia frekwencję 

w badaniu oceny nauczycieli akademickich.  

Tabela 1 Frekwencja w ocenie prowadzących zajęcia. 

Wydział 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Utworzono Wypełnione % Utworzono Wypełnione % Utworzono Wypełniono % Utworzono Wypełniono % 

I WLzOS 532 17 3% 645 166 26% 671 92 14% 610 496 81% 

II 

WLzOA 
620 223 36% 734 120 16% 924 168 18% 794 551 69% 

WFzOAM 315 77 24% 345 52 15% 450 244 54% 414 363 88% 

WNoZ 337 62 18% 266 34 13% 257 76 30% 142 133 94% 

RAZEM 1804 379 21% 1990 372 19% 2302 580 25% 1960 1543 79% 
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W przypadku oceny zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich w latach objętych 

badaniem tj. 2014 – 2018 najniższa frekwencja wyniosła 9% w roku akademickim 2015/2016,  

a najwyższa -  84% w roku akademickim 2017/2018. Tabela 2 przedstawia frekwencję w badaniu oceny 

zajęć dydaktycznych.  

W roku akademickim 2014/2015 najwyższa frekwencję odnotowano na II WLzOA, która 

wyniosła 27%. WFzOAM uzyskał frekwencję na poziomie 27%, a WNoZ  -15%. Zajęcia dydaktyczne 

realizowane  na studiach doktoranckich na  I WLzOS nie zostały ocenione przez żadnego doktoranta. 

W kolejnej edycji badania (2015/2016) najwyższą frekwencje odnotowano na I WLzOS, która wyniosła 

16%. Dla II WLzOA odnotowano spadek frekwencji rzędu 74%, a dla WFzOAM spadek rzędu 45%. 

Zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach doktoranckich na WNoZ nie zostały ocenione przez 

żadnego doktoranta.  

W roku akademickim 2016/2017 najwyższą frekwencje odnotowano dla WFzOAM (44%) 

 i niewiele niższą dla WNoZ (30%). Na I WLzOS frekwencja spadła w porównaniu do poprzedniej edycji 

badania (2015/2016) o 25%, Natomiast na II WLzOA frekwencja wzrosła z 7% na 15%.  

W roku akademickim 2017/2018 najwyższą frekwencję odnotowano na WFzOAM (98%) oraz 

na WNoZ (94%). Na I WLzOS frekwencja wyniosła 85% a na II WLzOA – 72%. 

Tabela 2 Frekwencja w ocenie zajęć dydaktycznych. 

Wydział 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Utworzono Wypełniono % Utworzono Wypełniono % Utworzono Wypełniono % Utworzono Wypełniono % 

I WLzOS 356 0 0% 413 66 16% 462 56 12% 348 295 85% 

II 
WLzOA 

424 115 27% 471 32 7% 564 84 15% 466 335 72% 

WFzOAM 222 44 20% 210 24 11% 258 114 44% 288 282 98% 

WNoZ 289 44 15% 256 0 0% 224 68 30% 149 140 94% 

RAZEM 1291 203 16% 1350 122 10% 1508 322 21% 1251 1052 84% 

 

W związku z  problemami technologicznymi związanymi z wprowadzeniem nowego systemu 

ankietyzacyjnego liczba ankiet utworzonych w edycji badania 2017/2018 w przypadku oceny 

prowadzących zajęcia zmalała o 299  a w przypadku oceny zajęć dydaktycznych o 257.  

Wykresy 1 i 2 przedstawiają skalę zmian, jaka nastąpiła w ostatnich latach pod względem ilości 

ankiet przeznaczonych do wypełnienia przez studentów (utworzonych z systemu) oraz liczby 

wypełnionych ankiet. Wykres 1 dotyczy zmian skali procesu ankietyzacji w ocenie prowadzących 

zajęcia, wykres 2 – w ocenie zajęć dydaktycznych.  
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Wykres 1 Zmiana skali procesu ankietyzacji w ocenie nauczycieli akademickich w latach 2014 – 2018. 

 
 

Wykres 2 Zmiana procesu skali ankietyzacji w ocenie przedmiotu w latach 2014 - 2018. 

 
 

Odsetek wypełnionych ankiet w roku akademickim 2017/2018  w porównaniu z poprzednią 

edycją badania (2016/2017) wzrósł w przypadku oceny prowadzących zajęcia o 54 punkty procentowe 

i kształtuje się na poziomie 79%.  

W przypadku oceny zajęć dydaktycznych odsetek ankiet wypełnionych w roku akademickim 

2017/2018 wzrósł o 63 punkty procentowe  w porównaniu do poprzedniej edycji badania (2016/2017) 

i kształtuje się na poziomie 84%.  Wykres 3 i 4 przedstawiają zmianę odsetka wypełnionych ankiet w 

ocenie prowadzących zajęcia i w ocenie zajęć dydaktycznych.  

Wykres 3 Zmiana odsetka wypełnionych ankiet w ocenie nauczycieli akademickich w latach 2014-2018. 
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Wykres 4 Zmiana odsetka wypełnionych ankiet w ocenie przedmiotu w latach 2014-2018. 

 
 

Drugi wskaźnik frekwencji w badaniu oceny prowadzących zajęcia dydaktyczne i oceny zajęć 

dydaktycznych informuje o odsetku zajęć dydaktycznych ocenionych przez doktorantów w latach 

2014-2018. 

W przypadku oceny prowadzących zajęcia oceniono nauczycieli akademickich podczas 

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

które prowadził. Z danych zawartych w tabeli 5 wynika, że w latach objętych badaniem, tj. 2014 – 2018 

frekwencja na poszczególnych Wydziałach UM zawiera się w przedziale od 44% do 100%.  

W roku akademickim 2014/2015 najniższy odsetek prowadzących zajęcia dydaktyczne 

odnotowano dla I WLzOS (44%),  a najwyższy na II WLzOA – 100%. Na WFzOAM frekwencja wyniosła 

97%, a na WNoZ – 88%.  

W roku akademickim 2015/2016 jedynie na I WLzOS odnotowano wzrost  odsetka 

prowadzących zajęcia dydaktyczne w porównaniu do poprzedniej edycji badania (2014/2015) rzędu 

70%. Na pozostałych Wydziałach odnotowano spadek odsetka prowadzących zajęcia dydaktycznych  

o 37% na WFzOAM, na WNoZ o 26% i na II WLzOA o 22%.  

W kolejnej edycji badania (2016/2017)  na I WLzOS odsetek prowadzących zajęcia dydaktyczne 

spadł o 9%. Na pozostałych Wydziałach odnotowano wzrost frekwencji. NA WFzOAM i na WNoZ 

wyniosła 100%. Na II WLzOA wzrosła o 17%.  

W roku akademickim 2017/2018 na wszystkich Wydziałach UM odsetek ocenionych zajęć 

dydaktycznych/przedmiotów wyniósł 100%.  

Tabela 3 przedstawia dane. 

Tabela 3 Odsetek prowadzących zajęcia w latach 2014-2018. 

Wydzi

ał 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Liczba 

prowadzą
cych 

zajęcia 

Prowadz

ący 

ocenieni 

% 

Liczba 

prowadzą
cych 

zajęcia 

Prowadz

ący 

ocenieni 

% 

Liczba 

prowadzą
cych 

zajęcia 

Prowadz

ący 

ocenieni 

% 

Liczba 

prowadzą
cych 

zajęcia 

Prowadz

ący 

ocenieni 

% 

I 

WLzO

S 

39 17 44% 48 36 75% 50 34 68% 46 46 
100

% 

II 

WLzO

A 

32 32 
100

% 
36 28 78% 46 42 91% 38 38 

100

% 

WFzO

AM 
29 28 97% 38 23 61% 38 38 

100

% 
35 35 

100

% 

WNoZ 25 22 88% 20 13 65% 23 23 
100

% 
17 17 

100

% 

RAZE

M 
125 99 79% 144 102 71% 157 137 86% 136 136 

100

% 

 

W przypadku oceny zajęć dydaktycznych (zawartych w tabeli 4 na studiach doktoranckich  na 

Wydziałach UM w badanym okresie tj. 2014 – 2018 odsetek ocenionych przedmiotów  jest wysoki.  

16% 10%
21%

84%

0%

50%

100%

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
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W roku akademickim 2014/2015odsetek ocenionych przedmiotów mieści się w przedziale od 

86% dla WNoZ do 96% dla II WLzOA. Na I WLzOS zajęcia dydaktyczne nie zostały ocenione przez 

doktorantów.  

W roku akademickim 2015/2016 najwyższy odsetek ocenionych przedmiotów osiągnął  

I WLzOS i wyniosła ona 77%. Na II WLzOA odnotowano spadek odsetka ocenionych przedmiotów rzędu 

44%. Na WFzOAM spadł o 73%. Na WNoZ zajęcia dydaktyczne nie zostały ocenione przez żadnego  

z doktorantów.  

W roku akademickim 2016/2017 odsetek ocenionych przedmiotów na Wydziałach osiągnął 

wartość powyżej 85%. I WLzOS uzyskał odsetek ocenionych przedmiotów na poziomie 87%, II WLzOA 

– 90%. Na WFzOAM i na WNoZ odsetek ocenionych przedmiotów wyniósł 100%. W roku akademickim 

2017/2018 odsetek ocenionych przedmiotów na poszczególnych Wydziałach na UM wyniósł 100%. 

Dane przedstawia tabela 4.  

Tabela 4 Odsetek prowadzonych zajęć w latach 2014-2018. 

Wydział 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Liczba 
przedmiotów 

Przedmioty 
ocenione 

% 
Liczba 

przedmiotów 
Przedmioty 
ocenione 

% 
Liczba 

przedmiotów 
Przedmioty 
ocenione 

% 
Liczba 

przedmiotów 
Przedmioty 
ocenione 

% 

I WLzOS 29 0 0% 31 24 77% 30 26 87% 23 23 100% 

II 

WLzOA 
25 24 96% 26 14 54% 31 28 90% 24 24 100% 

WFzOAM 21 20 95% 23 6 26% 25 25 100% 25 25 100% 

WNoZ 22 19 86% 20 0 0% 21 21 100% 19 19 100% 

RAZEM 97 63 65% 100 44 45% 107 100 93% 91 91 100% 

 

3. Ogólna ocena jakości kształcenia na Studiach Doktoranckich na UM w Lublinie. 
 

Ocena jakości kształcenia na studiach III stopnia obejmuje ocenę nauczycieli akademickich  

i prowadzonych zajęć dydaktycznych. Poniżej przedstawiono wyniki badań dotyczące prowadzących 

zajęcia i oceny zajęć dydaktycznych/ przedmiotów w osobnych podrozdziałach.  

Ogólna ocena nauczycieli akademickich na Studiach Doktoranckich UM w Lublinie. 
Badanie realizowano za pomocą elektronicznego modułu ankietyzacji w systemie Platforma 

Studenta. Kwestionariusz ankiety zawierał sześć pytań, z których każde stanowiło osobne kryterium 

oceny zajęć (dotyczyło osobnego aspektu dydaktyki) - Patrz Problematyka badawcza str. 1 

Na UM w Lublinie w okresie objętym badaniem tj. 2014 – 2018 średnie oceny dla nauczycieli 

akademickich przyjmują wartości powyżej 4,75 na pięciostopniowej skali ocen (wykres 5). 

 W 2014/2015 ogólna ocena wyniosła 4,79, rok później (2015/2016) jej wartość nieznacznie 

wzrosła o 0,01 pkt i wyniosła 4,80. Natomiast począwszy od roku 2016/2017 - utrzymuje się na 

poziomie 4,85.  

Ogólne oceny zajęć dydaktycznych dla poszczególnych lat objętych badaniem tj. 2014-2018 

zostały wyliczone ze wszystkich ocen wystawionych przez doktorantów nauczycielom akademickim 

realizującym zajęcia dydaktyczne. Wszystkie pojedyncze oceny potraktowano tu łącznie, bez podziału 

na poszczególne kryteria, kierunki i lata studiów. Dane przedstawia wykres 5. 
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Wykres 5 Ogólna ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli dydaktyki na UM w Lublinie. 

 
 

Analiza ocen prowadzących zajęcia na studiach doktoranckich w latach 2014-2018 wykazała, 

że doktoranci bardzo wysoko ocenili każde z kryteriów  (najniższa uzyskana ocena wyniosła 4,72 na 

pięciostopniowej skali). Rozpatrując średnie oceny z uwzględnieniem 6 kryteriów oceny nauczycieli 

akademickich, można zauważyć iż w każdej edycji badania (lata 2014 – 2018) doktoranci wysoko 

oceniają stopień wiedzy prowadzących zajęcia a najniżej oceniają kryteria dotyczące przekazywania tej 

wiedzy.  

Kryterium dotyczące przygotowania merytorycznego nauczyciela do zajęć dydaktycznych  

w latach 2014 – 2018 uzyskało średnie oceny mieszczące się w przedziale od 4,82 do 4,88 na 

pięciostopniowej skali. Wyżej wymienione kryterium w roku akademickim 2015/2016 uzyskało średnią 

ocenę na poziomie 4,82.  

W roku akademickim 2017/2018 średnia ocena wyniosła 4,88. 

Średnie oceny kryterium dotyczącego efektywnego wykorzystania czasu przez nauczyciela  

w badanym okresie tj. 2014 – 2018 zawierały się w przedziale 4,81 – 4,86.  Najniższą średnią ocenę 

w/w kryterium uzyskało w roku akademickim 2014/2015 (4,81) a najwyższą odnotowano w roku 

akademickim 2015/2016 i wyniosła ona 4,86.  

W przedziale średnich ocen od 4,82 do 4,89 doktoranci ocenili w okresie objętym badaniem 

(2014 – 2018) kryterium związane ze sprawiedliwością przyznawania zaliczenia.  

W roku akademickim 2016/2017 w/w kryterium uzyskało najwyższa średnią ocenę – 4,89. W kolejnej 

edycji badania (2017/2018) odnotowało niewielki spadek rzędu 0,01 pkt.  Najniższą średnią ocenę na 

poziomie 4,82 kryterium to uzyskało w roku akademickim 2015/2016. 

W każdej edycji badania (2014-2018) doktoranci kryterium dotyczące umiejętnego sposobu 

przekazywania wiedzy oceniali najniżej. Średnie oceny zawierają się  w przedziale od 4,72 do 4,80. 

Najniższą średnią ocenę (4,82) w/w kryterium odnotowano w roku akademickim 2015/2016 a 

najwyższą (4,80) w roku 2017/2018.   

Niewiele wyżej doktoranci w badanym okresie (2014 – 2018) ocenili kryterium dotyczące 

umiejętności budowania przez nauczyciela relacji z doktorantami sprzyjających zaangażowaniu i 

aktywności. Średnie oceny zawierają się w przedziale od 4,73 do 4,86. Najniższa średnia ocena (4,73) 

kryterium przypada na rok 2014/2015, a najwyższa (4,86) na rok 2016/2017. W roku akademickim 

2017/2018 średnia ocena odnotowała niewielki spadek rzędu 0,03 pkt.  

Oceny poszczególnych elementów kształcenia w latach 2014-2018 przedstawia wykres 6.  

4,79
4,80

4,85 4,85

4,76

4,78

4,80

4,82

4,84

4,86

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
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Wykres 6 Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli wg. poszczególnych aspektów kształcenia na UM w Lublinie w latach 

2014 - 2018. 

 

Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na Studiach Doktoranckich UM w Lublinie. 
Badanie realizowano za pomocą elektronicznego modułu ankietyzacji w systemie Platforma 

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

oceny zajęć (dotyczyło osobnego aspektu dydaktyki).Patrz podrozdział 1.2 Problematyka badawcza 

 str. 2.  

Ocena jakości zajęć dydaktycznych/przedmiotów na UM w Lublinie w okresie objętym 

badaniem tj. 2014-2018 różnią się nieznacznie między sobą (wykres 7).  

W roku akademickim 2014/2015 średnia ocena wyniosła 4,63 na pięciostopniowej skali ocen, rok 

później (2015/2016) odnotowała wzrost o 0,15 pkt. W latach 2016/2017 i 2017/2018 utrzymuje się na 

poziomie 4,73.  

Średnie oceny w poszczególnych latach wyliczone zostały ze wszystkich ocen wystawionych 

przez doktorantów realizowanym przedmiotom w latach objętych badaniem (2014-2018).  Dane 

dotyczące średnich ocen w poszczególnych latach przedstawia wykres 7. 

Wykres 7 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na UM w latach 2014-2018. 

 
 

4,81

4,83

4,76

4,85

4,73

4,77

4,86

4,82

4,72

4,82

4,75

4,844,85
4,86

4,79

4,89

4,86 4,85

4,83

4,88

4,80

4,88

4,83

4,89

4,60

4,65

4,70

4,75

4,80

4,85

4,90

4,95

Efektywność
wykorzystywania

czasu podczas
zajęć.

Przygotowanie
merytoryczne
nauczyciela do

zajęć.

Umiejętność
skutecznego

przekazywania
wiedzy przez
nauczyciela.

Sprawiedliwość
sposobu

przyznawania
zaliczenia

przedmiotu przez
nauczyciela.

Umiejętność
budowanie przez
nauczyciela relacji

ze studentami
sprzyjających

zaangażowaniu i
aktywności.

Dostępność
nauczyciela dla
studentów w

czasie zajęć oraz
konsultacji.

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

4,63

4,78

4,73 4,73

4,55

4,60

4,65

4,70

4,75

4,80

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
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W tabeli 5 przedstawiono średnie oceny kryteriów oceny zajęć dydaktycznych w latach 2014 – 

2018 na UM w Lublinie. Średnie oceny zawierały się w przedziale od  4,52 ( w roku 2014/2015) do 4,89 

(w roku 2016/2017) na pięciostopniowej skali.  

W każdej edycji badania (tj. w latach 2014 – 2018) doktoranci najwyżej ocenili kryterium 

dotyczące  jasnych zasad zaliczenia przedmiotu. Średnie oceny zawierały się w przedziale od 4,68 (w 

roku akademickim 2014/2015) do 4,89 (w roku akademickim 2016/2017).  

W roku akademickim 2017/2018 średnia ocena w porównaniu do poprzednich edycji badania 

odnotowała nieznaczny spadek wartości i wyniosła 4,88.  

Drugim kryterium wysoko ocenianym przez badanych to kryterium dotyczące dostępności 

odpowiednich pomocy dydaktycznych. Najwyższa średnia ocena wyniosła 4,83 w roku akademickim 

2015/2016, a najniższa – 4,69. W latach 2016/2017 i 2017/2018 średnie oceny wyniosły kolejno 4,75 i 

4,74.  

Dla doktorantów ważna jest również w procesie kształcenia liczebność grup, która umożliwia 

efektywne uczestnictwo w zajęciach. W roku akademickim 2016/2017 średnia ocena wyniosła 4,88 a 

rok później (2017/2018) odnotowała spadek rzędu 0,04 pkt.  

Nisko doktoranci ocenili kryteria dotyczące: nabycia umiejętności praktycznych, nabycia 

nowej wiedzy oraz zgodność przekazywania treści z sylabusem.  

Dla kryterium związanego z przekazywaniem treści i ich zgodnością z sylabusem średnie oceny 

w badanym okresie tj. 2014 – 2018 zawierały się w przedziale od 4,55 do 4,69. Najniższą średnią ocenę 

(4,55) w/w kryterium uzyskało w roku akademickim 2014/2015. W kolejnej edycji badania (2015/2016) 

odnotowano wzrost średniej oceny rzędu 0,14 pkt. W roku akademickim 2016/2017 średnia ocena 

odnotowała niewielki spadek w porównaniu do poprzedniej edycji badania (2015/2016) o 0,03 pkt  

i wyniosła 4,66. Na tym poziomie utrzymała się także w roku akademickim 2017/2018.  

Rozwój wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych w edycji badania w latach 2014/2015 i 

2015/2016  doktoranci oceniali najniżej. W roku akademickim 2014/2015 średnia ocena wyniosła 4,52, 

rok później średnia ocena wzrosła o 0,18 pkt. Nadal jednak było to jedno z najniżej ocenianych 

kryteriów oceny zajęć dydaktycznych/przedmiotów.  

W roku akademickim 2016/2017 kryterium dotyczące rozwoju umiejętności praktycznych uzyskało 

ocenę 4,52. W roku akademickim 2017/2018 średnia ocena odnotowała wzrost rzędu 0,1 pkt. Nadal 

jednak było to kryterium najniżej oceniane. Średnia ocena kryterium dotyczącego nabycia nowej 

wiedzy w latach 2016/2017 i 2017/2018 została oceniona odpowiednio na 4,61 i 4,67.  

Dostosowanie przekazywanych treści i zastosowanie metod dydaktycznych zgodnych ze 

specyfiką przedmiotu doktoranci ocenili wysoko. Średnia ocena w roku akademickim 2014/2015 

wyniosła 4,66. W roku 2015/2016 średnia ocena odnotowała wzrost o 0,1 pkt. W kolejnej edycji 

badania (2016/2017) średnia ocena wzrosła z 4,76 na 4,78. W roku akademickim 2017/2018, w 

porównaniu do poprzedniej edycji badania, odnotowała niewielki spadek rzędu 0,03 pkt i wyniosła 

4,75.  

Wyżej opisane dane przedstawia tabela 5  
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Tabela 5 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na UM w latach 2014-2018. 

 

4. Ocena jakości kształcenia na Studiach Doktoranckich  na poszczególnych 

Wydziałach na UM w Lublinie. 
 

Ocena jakości kształcenia na studiach doktoranckich na UM w Lublinie obejmuje ocenę 

nauczycieli akademickich i prowadzonych zajęć dydaktycznych/przedmiotów.   

 

Ocena nauczycieli akademickich na poszczególnych Wydziałach UM w Lublinie 

Średnie oceny na Studiach Doktoranckich prowadzonych na poszczególnych Wydziałach UM  

w poszczególnych latach objętych badaniem (2014-2018) różnią się  między sobą (wykres 8). Są to 

jednak oceny wysokie i zawierają się w przedziale od 4,66 do 4,99 na pięciostopniowej skali.  

             I Wydział Lekarski, doktoranci w badanym okresie (2014 – 2018), ocenili wysoko. Średnie oceny 

zawierały się w przedziale od 4,95 do 4,70.  

W roku akademickim 2014/2015 doktoranci najlepiej ocenili jakość pracy dydaktycznej nauczycieli 

akademickich na I WLzOS. Średnia ocena wyniosła 4,95. W kolejnej edycji badania (2015/2016) średnia 

ocena jakości pracy dydaktycznej prowadzących zajęcia na I WLzOS odnotowała spadek rzędu 0,1 pkt 

a w roku akademickim 2016/2017 wartość średniej oceny wyniosła 4,70. W roku akademickim 

2017/2018 I WLzOS z oceną 4,79 znalazł się na ostatnim miejscu pod względem jakości pracy 

dydaktycznej nauczycieli akademickich.  

Na II Wydziale Lekarskim w latach 2014/2015 i 2015/2016 odnotowano najniższe oceny 

dotyczące jakości pracy dydaktycznej prowadzących zajęcia. Średnie oceny wyniosły kolejno 4,69 i 

4,66. W roku akademickim 2016/2017 II WLzOA był na pierwszym miejscu pod względem oceny jakości 

pracy dydaktycznej. Średnia ocena wyniosła 4,95. W roku akademickim 2017/2018 średnia ocena 

odnotowała spadek rzędu 0,06 pkt w porównaniu do poprzedniej edycji badania (2016/2017). Ze 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2017-2018

Kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu zos tały jasno 

okreś lone (bez zmian)
4,52 4,70   

Sosób prowadzenia zajęć  i wykorzys tane metody 

dydaktyczne odpowiadały specyfice przedmiotu (bez zmian) 
4,60 4,84   

Zajęc ia wzbogac iły wiedzę i/lub pozwoliły nabyć  

umiejętnośc i praktyczne (do roku akademickiego 

2015/2016)

4,60 4,77   
 Zajęc ia wzbogac iły wiedzę o nowe treśc i (od roku 

akademickiego 2016/2017)   4,88 4,84 -0,04

Zajęc ia pozwoliły nabyć  umiejętnośc i praktyczne (od roku 

akademickiego 2016/2017)
4,68 4,88 4,89 4,82 -0,07

P rzedmiot spełnił oczekiwania pod względem 

przekazywanych treśc i (bez zmian) 
4,66 4,76 4,78 4,75 -0,02

Na ile lic zba godzin przeznaczonych na zajęc ia umożliwiła 

pełne opanowanie ich treśc i (os iągnięc ie zakładanych 

efektów kształcenia)?  (do roku 2015/2016)

4,69 4,83 4,75 4,74 -0,01

Na ile lic zba zajęć  praktycznych/ćwiczeń)/zajęć  klinicznych 

z tego przedmiotu  była wystarczająca w s tosunku do zajęć  

teoretycznych? (do roku 2015/2016)
  4,61 4,67 0,06

Dostępność  podczas  zajęć  odpowiednich pomocy 

dydaktycznych (bez zmian)
4,55 4,69 4,66 4,66 0,00

Liczebność  grupy umożliwiła efektywnie uczes tniczyć  w 

zajęc iach (od roku akademickiego 2016/2017)
  4,52 4,65 0,13
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średnia oceną 4,88 II WLzOS był drugim wydziałem na UM, gdzie doktoranci bardzo dobrze ocenili 

jakość pracy dydaktycznej.  

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej  to wydział, gdzie doktoranci  

w każdej edycji badania (tj. od 2014 do 2018), wysoko oceniają jakość pracy dydaktycznej  nauczycieli 

akademickich. Średnie oceny w badanym okresie przekraczały wartość 4,80.  W roku akademickim 

2014/2015 średnia ocena pracy dydaktycznej wyniosła 4,88. Rok później (2015/2016) średnia ocena 

odnotowała spadek rzędu 0,05 pkt. W roku akademickim 2016/2017 średnia ocena nauczycieli 

akademickich wyniosła 4,82. W roku akademickim 2017/2018 nastąpił wzrost średniej oceny o 0,07 

pkt. w porównaniu do poprzedniej edycji badania (2016/2017).  

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu doktoranci w roku akademickim 2014/2015 jakość pracy 

dydaktycznej nauczycieli akademickich ocenili wysoko. Średnia ocena wyniosła 4,69. Jednak był to 

jeden z dwóch Wydziałów UM, gdzie ta ocena była najniższa. W kolejnych latach objętych badaniem, 

tj. od 2015 do 2018 średnie oceny jakości pracy dydaktycznej nauczycieli były bardzo wysokie. Ich 

wartość przekraczała 4,85. W roku akademickim 2015/2016 wyniosła 4,90, rok później (2016/2017) 

odnotowała wzrost rzędu 0,99. Średnia ocena wyniosła 4,99 i był to Wydział gdzie jakość pracy 

dydaktycznej została oceniona najwyżej. W roku akademickim 2017/2018 średnia ocena wyniosła 4,87.   

Wyniki przedstawia wykres 8.  

Wykres 8 Ogólna ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli na Wydziałach UM w Lublinie. 

 

Ocena zajęć dydaktycznych/przedmiotów na studiach doktoranckich na poszczególnych 

Wydziałach UM w Lublinie.  

Wykres 9 przedstawia średnie oceny zajęć dydaktycznych/przedmiotów Wydziałach UM w 

poszczególnych latach objętych badaniem (2014-2018).  

Na I WLzOS doktoranci zajęcia dydaktyczne ocenili jako spełniające ich oczekiwania. Średnie 

oceny zajęć dydaktycznych w latach 2014 – 2018 nie są zróżnicowane i zawierają się w przedziale  od 

4,63 do 4,69 na pięciostopniowej skali. W roku akademickim 2014/2015 realizowane przedmioty nie 

zostały ocenione przez żadnego doktoranta.  W roku akademickim 2015/2016 średnia ocena zajęć 

dydaktycznych wyniosła 4,69, rok później (2016/2017) uzyskała wartość 4,68 a w roku 2017/2018 

średnia ocena wyniosła 4,63. W edycjach badania 2015-2018 zajęcia dydaktyczne są najniżej oceniane 

w porównaniu do pozostałych Wydziałów UM.  

Zajęcia dydaktyczne prowadzone na II Wydziale Lekarskim jedynie w roku akademickim 

2014/2015 zostały ocenione najsłabiej. Średnia ocena wyniosła 4,38.W kolejnych latach tj. od 2015 do 

2018 zajęcia dydaktyczne oceniono bardzo wysoko. Średnia ocena w roku akademickim 2015/2016 
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osiągnęła najwyższą wartość, która wyniosła 4,88. W roku akademickim 2016/2017 średnia ocena 

odnotowała spadek rzędu 0,06 pkt. nadal jest to jednak wysoka ocena. W roku akademickim 

2017/2018 średnia ocena zajęć dydaktycznych wyniosła 4,73.  

NA Wydziale Farmaceutycznym zajęcia dydaktyczne doktoranci oceniali wysoko. Średnie 

oceny zajęć dydaktycznych zawierają się w przedziale od 4,54 do 4,92. Do roku 2015/2016 zajęcia na 

tym Wydziale były najlepiej ocenianymi na UM. W roku akademickim 2014/2015 średnia ocena 

wyniosła 4,84, a w roku 2015/2016 – 4,92. W roku akademickim 2016/2017, w porównaniu do 

poprzedniej edycji badania (2015/2016) średnia ocena zajęć dydaktycznych odnotowała spadek rzędu 

0,38 pkt. W roku akademickim 2017/2018 średnia wzrosła z 4,54 na 4,73 i WFzOAM jest wydziałem, 

który pod względem oceny prowadzonych zajęć zajmuje drugie miejsce.  

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu zajęcia dydaktyczne doktoranci w roku akademickim 2014/2015 

ocenili nisko. Średnia ocena wyniosła 4,47. W kolejnej edycji badania tj.2015/2016 żaden z 

przedmiotów realizowanych na studiach doktoranckich nie został oceniony przez doktorantów. W 

roku akademickim 2016/2017 zajęcia dydaktyczne doktoranci ocenili bardzo wysoko. Średnia ocena 

wyniosła 4,91. W roku akademickim 2017/2018 średnia ocena nadal jest wysoka, choć odnotowała 

spadek rzędu  0,06 pkt. w porównaniu do poprzedniej edycji badania (2016/2017). Omówione wyżej 

dane przedstawia wykres 9.  

Wykres 9 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na Wydziałach na UM w Lublinie. 
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Studia Doktoranckie - II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym  
 

Ocena jakości kształcenia na studiach doktoranckich obejmuje ocenę nauczycieli akademickich  

i prowadzonych zajęć dydaktycznych/przedmiotów.  

Ocena zajęć dydaktycznych/przedmiotów  realizowanych na Studiach Doktoranckich w latach 

2014 – 2018. 

 

Średnie oceny zajęć dydaktycznych na SD II-go Wydziału Lekarskim z Oddziałem 

Anglojęzycznym w latach objętych badaniem tj. 2014 – 2018 od roku akademickiego 2015/2016 

utrzymują się na dobrym poziomie. 

W roku akademickim 2014/2015 II Wydział Lekarski uzyskał średnią ocenę na poziomie 4,38.  

W kolejnej edycji badania średnia ocena wzrosła o 0,5 pkt. a  w roku akademickim 2015/2016 

odnotowała niewielki spadek, rzędu 0,06 pkt. W roku akademickim 2017/2018 zajęcia dydaktyczne 

oceniono na poziomie 4,73. Średnia ocena odnotowała spadek rzędu 0,09 pkt. w porównaniu do 

poprzedniej edycji badania.  

Średnie oceny w poszczególnych latach wyliczone zostały ze wszystkich ocen wystawionych 

przez doktorantów realizowanym przedmiotom w latach objętych badaniem (2014-2018) Dane 

przedstawia wykres 10.  

Wykres 10 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich  na II WLzOA w latach 2014-2018. 

 
 

 

 

Jakość realizowanych zajęć dydaktycznych doktoranci oceniali wg. następujących kryteriów:  

W latach 2014/2015 i 2015/2016 korzystano z następujących kryteriów oceny zajęć dydaktycznych:  

w jakim stopniu kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone, w jakim stopniu 

sposób prowadzenia zajęć i wykorzystane metody dydaktyczne odpowiadały specyfice przedmiotu, 

na ile zajęcia wzbogaciły wiedzę i/lub pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne, na ile przedmiot 

spełnił oczekiwania pod względem przekazywanych treści, na ile liczba godzin przeznaczonych na 

zajęcia umożliwiła pełne opanowanie ich treści (osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia), na ile 

liczba zajęć praktycznych/ćwiczeń/zajęć klinicznych z tego przedmiotu była wystarczająca w 

stosunku do zajęć teoretycznych oraz dostępność podczas zajęć odpowiednich pomocy 

dydaktycznych. 

Od roku akademickiego 2016/2017 korzystano ze zmodyfikowanych kryteriów oceny zajęć 

dydaktycznych: w jakim stopniu kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone, w 

jakim stopniu sposób prowadzenia zajęć i wykorzystane metody dydaktyczne odpowiadały specyfice 
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przedmiotu, na ile zajęcia wzbogaciły wiedzę o nowe treści, na ile zajęcia pozwoliły nabyć 

umiejętności praktyczne, na ile przedmiot spełnił oczekiwania pod względem przekazywanych treści, 

dostępność podczas zajęć praktycznych/klinicznych/ćwiczeń odpowiednich pomocy dydaktycznych, 

liczebność grupy umożliwiła Panu/Pani efektywnie uczestniczyć w zajęciach. 

W tabeli 6 przedstawiono kryteria obowiązujące w latach 2014 – 2018 wraz ze średnimi 

ocenami. 

Tabela 6 Ocena zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich  na II WLzOA w latach 2014-2018. 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone (bez 

zmian) 
4,52 4,96 4,98 4,83 

Sposób prowadzenia zajęć i wykorzystane metody dydaktyczne 
odpowiadały specyfice przedmiotu (bez zmian)  

4,45 4,84 4,91 4,75 

Zajęcia wzbogaciły wiedzę i/lub pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne 

(do roku akademickiego 2015/2016) 
4,30 4,82 − − 

 Zajęcia wzbogaciły wiedzę o nowe treści (od roku akademickiego 

2016/2017) 
− − 4,72 4,67 

Zajęcia pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne (od roku 

akademickiego 2016/2017) 
− − 4,61 4,63 

Przedmiot spełnił oczekiwania pod względem przekazywanych treści 

(bez zmian)  
4,30 4,68 4,82 4,68 

Na ile liczba godzin przeznaczonych na zajęcia umożliwiła pełne 

opanowanie ich treści (osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia)?  
(do roku 2015/2016) 

4,40 4,98 − − 

Na ile liczba zajęć praktycznych/ćwiczeń)/zajęć klinicznych z tego 

przedmiotu  była wystarczająca w stosunku do zajęć teoretycznych? (do 

roku 2015/2016) 

4,24 4,95 − − 

Dostępność podczas zajęć odpowiednich pomocy dydaktycznych (bez 

zmian) 
4,46 4,95 4,72 4,74 

Liczebność grupy umożliwiła efektywnie uczestniczyć w zajęciach (od 

roku akademickiego 2016/2017) 
− − 4,92 4,81 

 

Rok akademicki 2014/2015 

W roku akademickim 2014/2015 powyżej średniej ogólnej na SD dla II Wydziału Lekarskiego 

(4,38 na pięciostopniowej skali) oceniono jasno określone kryteria zaliczenia przedmiotu (4,52), 

dostępność odpowiednich pomocy dydaktycznych w trakcie zajęć (4,46), sposób prowadzenia zajęć  

i zastosowanie metod dydaktycznych odpowiadających specyfice przedmiotu (4,45) oraz liczbę 

godzin przeznaczonych na dany przedmiot pozwalającą na opanowanie treści (4,40). Najniżej 

oceniono kryterium dotyczące odpowiedniej proporcji pomiędzy zajęciami praktycznymi a zajęciami 

teoretycznymi (4,24). Dane przedstawia tabela 7 

Tabela 7 Ocena zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich  na II WLzOA w roku akademickim 2014/2015. 

  2014/2015 

Kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone (bez zmian) 4,52 

Sposób prowadzenia zajęć i wykorzystane metody dydaktyczne odpowiadały specyfice przedmiotu (bez 
zmian)  

4,45 

Zajęcia wzbogaciły wiedzę i/lub pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne (do roku akademickiego 

2015/2016) 
4,30 

 Zajęcia wzbogaciły wiedzę o nowe treści (od roku akademickiego 2016/2017) − 

Zajęcia pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne (od roku akademickiego 2016/2017) − 

Przedmiot spełnił oczekiwania pod względem przekazywanych treści (bez zmian)  4,30 
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Analizując oceny poszczególnych zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2014/2015, w aspekcie 

wiarygodności badania,  należy zachować ostrożność ponieważ jedynie 8 (33%) z ocenionych 

przedmiotów uzyskało wiarygodność badania. Dane przedstawia tabela 8.  

 

 

 

 

 

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

zakładanych efektów kształcenia)?  (do roku 2015/2016) 
4,40 

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

stosunku do zajęć teoretycznych? (do roku 2015/2016) 
4,24 

Dostępność podczas zajęć odpowiednich pomocy dydaktycznych (bez zmian) 4,46 

Liczebność grupy umożliwiła efektywnie uczestniczyć w zajęciach (od roku akademickiego 2016/2017) 
− 

 

 

 
 

 

Do tabeli dołączono legendę.  
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Tabela 8 Ocena zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich  na II WLzOA w roku akademickim 2014/2015. 

 

Rok akademicki 2015/2016 

W roku akademickim 2015/2016 najwyżej oceniono kryterium dotyczące odpowiedniej liczby 

godzin przeznaczonych na zajęcia, potrzebnych do opanowania ich treści (4,98). Niewiele niżej 

oceniono jasność kryteriów i zasad zaliczenia przedmiotu (4,96), zachowanie właściwych proporcji 

pomiędzy zajęciami praktycznymi a teoretycznymi (4,95) oraz dostępność w trakcie zajęć 

odpowiednich pomocy dydaktycznych (4,95). Średnie oceny wzrosły kolejno o 0,44 pkt., o 0,71 pkt  

i o 0,49 pkt. Najniżej oceniono aspekt odnoszący się do przekazywanych treści i ich zgodności  

z sylabusem (4,68).  Dla średniej oceny odnotowano wzrost rzędu 0,38 pkt w porównaniu do 

poprzedniej edycji badania (2014/2015). 

Średnie oceny wszystkich kryteriów oceny zajęć dydaktycznych zanotowały wzrost w stosunku 

do poprzedniej edycji badania leżący w granicach od 0,71  do 0,38 pkt. w pięciostopniowej skali. Dane 

przedstawia tabela 9. 

 

Lp. P rzedmiot Wiarygodność Frekwenc ja O cena

1. Etyka badań naukowych [wykład] - 2  rok 27 69% 4,56

2.
Etyka badań naukowych i prawo własnośc i intelektualnej 

[ćwiczenia] - 1  rok 
2 18% 4,93

3.
Etyka badań naukowych i prawo własnośc i intelektualnej [wykład] 

- 1  rok
2 18% 4,93

4. Filozofia [wykład] - 3  rok 3 17% 4,43

5. His toria nauk medycznych [wykład] - 3  rok 3 16% 4,00

6. Informac ja naukowa [ćwiczenia] - 1  rok 3 12% 4,24

7. Język angielski [ćwiczenia] - 1  rok 16 40% 4,53

8. Język angielski [ćwiczenia] - 2  rok 19 50% 4,59

9. Język angielski [ćwiczenia] - 3  rok 3 18% 4,10

10. Język hiszpański [ćwiczenia] - 2  rok 1 50% 5,00

11. Język niemiecki [ćwiczenia] - 2  rok 1 33% 4,71

12. Język włoski [ćwiczenia] - 3  rok 0 0% 0,00

13. Komunikac ja zawodowa i autoprezentac ja [ćwiczenia] - 2  rok 16 40% 4,53

14. Metodologia prowadzenia badań naukowych [ćwiczenia] - 1  rok 5 16% 4,21

15. Metodologia prowadzenia badań naukowych [wykład] - 1  rok 5 16% 4,21

16. Pedagogika [ćwiczenia] - 1  rok 16 40% 4,80

17. Pods tawy dydaktyki medycznej [ćwiczenia] - 1  rok 5 27% 5,00

18. Pos tępy nauk medycznych [seminarium] - 2  rok 11 32% 4,21

19. Pos tępy nauk medycznych [seminarium] - 3  rok 3 17% 4,43

20. P rawo własnośc i intelektualnej [wykład] - 2  rok 2 17% 4,86

21.
Statys tyka medyczna z elementami informatyki [ćwiczenia] - 2  

rok
14 36% 4,56

22.
Wprowadzenie do kons truowania projektów badawczych i 

przygotowania publikac ji naukowych [wykład] - 1  rok
5 16% 4,64

23. Współczesna dydaktyka szkoły wyższej [ćwiczenia] - 1  rok 14 60% 4,79

24.
Zasady przygotowania publikac ji naukowych i prezentowania 

wyników badań [ćwiczenia] - 1  rok
2 14% 4,64

25.
Zasady przygotowania publikac ji naukowych i prezentowania 

wyników badań [wykład] - 1  rok
2 14% 4,64

26. O gółem 157 27% 4,38

2014/2015
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Analizując oceny poszczególnych zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2015/2016, w 

aspekcie  wiarygodności badania, należy zachować ostrożność, gdyż żaden z ocenionych 

przedmiotów nie uzyskał wiarygodności badania. Dane przedstawia tabela nr 10. 

 

Tabela 9 Ocena zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich  na II WLzOA w roku akademickim 2015/2016 

  2014/2015 2015/2016 

Kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone (bez zmian) 4,52 4,96 

Sposób prowadzenia zajęć i wykorzystane metody dydaktyczne odpowiadały specyfice 

przedmiotu (bez zmian)  
4,45 4,84 

Zajęcia wzbogaciły wiedzę i/lub pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne (do roku 

akademickiego 2015/2016) 
4,30 4,82 

 Zajęcia wzbogaciły wiedzę o nowe treści (od roku akademickiego 2016/2017) − − 

Zajęcia pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne (od roku akademickiego 2016/2017) − − 

Przedmiot spełnił oczekiwania pod względem przekazywanych treści (bez zmian)  4,30 4,68 

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

(osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia)?  (do roku 2015/2016) 
4,40 4,98 

Na ile liczba zajęć praktycznych/ćwiczeń)/zajęć klinicznych z tego przedmiotu  była 

wystarczająca w stosunku do zajęć teoretycznych? (do roku 2015/2016) 
4,24 4,95 

Dostępność podczas zajęć odpowiednich pomocy dydaktycznych (bez zmian) 4,46 4,95 

Liczebność grupy umożliwiła efektywnie uczestniczyć w zajęciach (od roku akademickiego 

2016/2017) 
− − 

 

 

 

 

 

Do tabeli dołączono legendę.  
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Tabela 10 Ocena zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich  na II WLzOA w roku akademickim 2015/2016.. 

 

 

Rok akademicki 2016/2017 

Jak już wspomniano we wstępie, od roku akademickiego 2016/2017 kwestionariusz uległ 

modyfikacji, która nie zaburza wartości merytorycznej porównywanych danych (patrz Problematyka 

badawcza str. 2). Wśród kryteriów, które są wspólne dla wszystkich lat objętych badaniem (2014-2018) 

tj.: kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone, sposób prowadzenia zajęć i 

wykorzystane metody dydaktyczne odpowiadały specyfice przedmiotu, na ile przedmiot spełnił 

oczekiwania pod względem przekazywanych treści oraz dostępność podczas zajęć odpowiednich 

pomocy dydaktycznych najwyżej oceniono jasno określone kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu 

(4,98). Średnia ocena w porównaniu do poprzedniej edycji badania (2015/2016) jest wyższa o 0,02 pkt.  

Sposób prowadzenia zajęć dostosowany do specyfiki przedmiotu (4,91) oceniono wyżej o 0,07 pkt. 

Lp. P rzedmiot Wiarygodność Frekwenc ja O cena

1. Dydaktyka szkoły wyższej [ćwiczenia] 1  rok 5 17% 5,00

2.
Etyka badań naukowych i prawo własnośc i intelektualnej 

[ćwiczenia] 1  rok
5 17% 5,00

3. Filozofia [wykład] 3  rok 0 0% 0,00

4. His toria nauk medycznych [wykład] 3  rok 0 0% 0,00

5. Informac ja naukowa [ćwiczenia] 1  rok 5 17% 4,50

6. Język angielski [ćwiczenia] 1  rok 3 13% 5,00

7. Język angielski [ćwiczenia] 2  rok 1 4% 5,00

8. Język angielski [ćwiczenia] 3  rok 0 0% 0,00

9. Język hiszpański [ćwiczenia] 3  rok 0 0% 0,00

10. Język niemiecki [ćwiczenia] 3  rok 0 0% 0,00

11.
Kształcenie, umiejętnośc i i kompetenc je związane z realizac ją 

przewodu doktorskiego [seminarium] 4  rok
0 0% 0,00

12.
Kształcenie, umiejętnośc i i kompetenc je związane z realizac ją 

przewodu doktorskiego [seminarium] 4  rok
0 0% 0,00

13. Metodologia prowadzenia badań naukowych [ćwiczenia] 1  rok 3 13% 5,00

14. Metodologia prowadzenia badań naukowych [wykład] 1  rok 3 13% 5,00

15. Metody i formy oceny efektów kształcenia [ćwiczenia] 1  rok 1 11% 5,00

16. Metody i formy oceny efektów kształcenia [ćwiczenia] 2  rok 0 0% 0,00

17.
Metodyka nauczania w praktyce nauczyc iela akademickiego 

[ćwiczenia] 2  rok
0 0% 0,00

18. Nowoczesne technologie w szkole wyższej [ćwiczenia] 1  rok 2 14% 5,00

19. Pos tępy nauk medycznych [seminarium] 2  rok 0 0% 0,00

20. Pos tępy nauk medycznych [seminarium] 3  rok 0 0% 0,00

21. P rojekty badawcze w naukach medycznych [ćwiczenia] 2  rok 0 0% 0,00

22. P rojekty badawcze w naukach medycznych [wykład] 2  rok 0 0% 0,00

23. Statys tyka medyczna [ćwiczenia] 2  rok 1 4% 4,43

24. Statys tyka medyczna [wykład] 2  rok 1 4% 4,43

25.

Wprowadzenie do kns truowania projektów badawczych i 

przygotowania publikac ji naukowych i prezentowanie wynikow 

badań [seminarium] 1  rok

3 13% 5,00

26.
Zarządzanie i finansowanie projektów badawczych [ćwiczenia] 2  

rok
1 9% 5,00

27. Zarządzanie i finansowanie projektów badawczych [wykład] 2  rok 1 9% 5,00

28. O gółem 34 7% 4,88

2015/2016
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Analizując oceny poszczególnych zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2016/2017 w 

aspekcie wiarygodności badania, należy zachować ostrożność, gdyż żaden z ocenionych 

przedmiotów nie uzyskał wiarygodności. Dane przedstawia tabela 12.  

 

 

 

Na poziomie średniej ogólnej dla II Wydziału (4,82) oceniono aspekt dotyczący spełnienia oczekiwań 

względem przekazywanych treści (4,82). Poniżej średniej ogólnej dla II Wydziału (4,82) oceniono 

dostępność odpowiednich pomocy dydaktycznych (4,72). Średnia ocena odnotowała spadek rzędu 

0,23 pkt w porównaniu do poprzedniej edycji badania.  

Wśród nowych kryteriów, które pojawiły się w kwestionariuszu od roku akademickiego 

2016/2017, tj. na ile zajęcia wzbogaciły wiedzę o nowe treści, na ile zajęcia pozwoliły nabyć 

umiejętności praktyczne oraz na ile liczebność grupy umożliwiła efektywnie uczestniczyć w zajęciach 

średnią ocenę na poziomie 4,92 uzyskało kryterium dotyczące liczebności grup a efektywne 

uczestnictwo w zajęciach. Kryterium dotyczące nabycia nowej wiedzy oceniono na poziomie 4,72. 

Najniższa ocenę uzyskało kryterium dotyczące nabycia umiejętności praktycznych. Średnia ocena 

wyniosła 4,61. Dane przedstawia tabela 11. 

 

Tabela 11 Ocena zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich  na II WLzOA w roku akademickim 2016/2017. 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone (bez 

zmian) 
4,52 4,96 4,98 

Sosób prowadzenia zajęć i wykorzystane metody dydaktyczne 

odpowiadały specyfice przedmiotu (bez zmian)  
4,45 4,84 4,91 

Zajęcia wzbogaciły wiedzę i/lub pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne 
(do roku akademickiego 2015/2016) 

4,30 4,82 − 

 Zajęcia wzbogaciły wiedzę o nowe treści (od roku akademickiego 

2016/2017) 
− − 4,72 

Zajęcia pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne (od roku 

akademickiego 2016/2017) 
− − 4,61 

Przedmiot spełnił oczekiwania pod względem przekazywanych treści 

(bez zmian)  
4,30 4,68 4,82 

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

(do roku 2015/2016) 

4,40 4,98 − 

Na ile liczba zajęć praktycznych/ćwiczeń)/zajęć klinicznych z tego 

przedmiotu  była wystarczająca w stosunku do zajęć teoretycznych? (do 

roku 2015/2016) 

4,24 4,95 − 

Dostępność podczas zajęć odpowiednich pomocy dydaktycznych (bez 
zmian) 

4,46 4,95 4,72 

Liczebność grupy umożliwiła efektywnie uczestniczyć w zajęciach (od 
roku akademickiego 2016/2017) 

− − 4,92 

 

 

 

 

Do tabeli dołączono legendę.  
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Tabela 12 Ocena zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich  na II WLzOA w roku akademickim 2016/2017. 

 

Rok akademicki 2017/2018 

W roku akademickim 2017/2018 w przypadku dwóch aspektów, tj.: nabycie umiejętności 

praktycznych (4,63) oraz dostępność odpowiednich pomocy dydaktycznych (4,73) średnie oceny 

wzrosły o 0,02 pkt. w porównaniu do poprzedniej edycji badania (2016/2017). 

Najwyższy spadek średniej oceny rzędu 0,16 pkt.  odnotowano dla aspektu dotyczącego 

sposobu prowadzenia zajęć i wykorzystania metod dydaktycznych odpowiadających specyfice 

przedmiotu (4,75). Podobnie jak w poprzedniej edycji badania najwyżej oceniono aspekt dotyczący 

jasnych zasad i kryteriów zaliczenia przedmiotu (4,83). Średnia ocena odnotowała spadek rzędu 0,15 

Lp. P rzedmiot Wiarygodność Frekwenc ja O cena

1. Dydaktyka szkoły wyższej [ćwiczenia] - 1  rok 6 22% 4,69

2. Etyka badań naukowych i prawo własnośc i intelektualnej [ćwiczenia] - 1  rok6 22% 4,74

3. Filozofia [wykład] - 3  rok 1 5% 4,86

4. Informac ja naukowa [ćwiczenia] - 1  rok 3 13% 5,00

5. Język angielski [ćwiczenia] - 1  rok 2 10% 4,93

6. Język angielski [ćwiczenia] - 2  rok 6 22% 5,00

7. Język angielski [ćwiczenia] - 2  rok 6 22% 5,00

8. Język angielski [ćwiczenia] - 3  rok 3 14% 4,71

9. Język hiszpański [ćwiczenia] - 1  rok 0 0% 0,00

10. Komunikac ja zawodowa i autoprezentac ja [ćwiczenia] - 3  rok 3 14% 4,40

11. Kształcenie us tawiczne [ćwiczenia] - 3  rok 1 14% 4,83

12. Kształcenie, umiejętnośc i i kompetenc je związane z realizac ją przewodu doktorskiego [seminarium] - 4  rok s t1 5% 4,14

13. Kształcenie, umiejętnośc i i kompetenc je związane z realizac ją przewodu doktorskiego [seminarium] - 4  rok s t1 5% 4,43

14. Metodologia prowadzenia badań naukowych [ćwiczenia] - 1  rok 6 22% 4,81

15. Metodologia prowadzenia badań naukowych [wykład] - 1  rok 6 22% 4,81

16. Metody i formy oceny efektów kształcenia [ćwiczenia] - 1  rok 1 10% 5,00

17. Nowoczesne metody immunologiczne s tosowane w diagnos tyce [ćwiczenia] - 3  rok1 14% 5,00

18. Nowoczesne metody immunologiczne s tosowane w diagnos tyce [wykład] - 3  rok1 14% 5,00

19. Nowoczesne technologie w szkole wyższej [ćwiczenia] - 1  rok 2 15% 5,00

20. Nowoczesne technologie w szkole wyższej [ćwiczenia] - 3  rok 2 13% 4,21

21. Pos tępy nauk medycznych [seminarium] - 2  rok 6 22% 4,81

22. Pos tępy nauk medycznych [seminarium] - 3  rok 1 5% 5,00

23. P rojekty badawcze w naukach medycznych [ćwiczenia] - 2  rok 1 13% 5,00

24. P rojekty badawcze w naukach medycznych [wykład] - 2  rok 1 13% 5,00

25. Seminarium doktoranckie [seminarium] - 3  rok 1 5% 5,00

26. Statys tyka medyczna [ćwiczenia] - 2  rok 6 22% 4,80

27. Statys tyka medyczna [wykład] - 2  rok 6 22% 4,80

28. Wprowadzenie do kns truowania projektów badawczych i przygotowania publikac ji naukowych i prezentowanie wynikow badań [seminarium] - 1  rok6 22% 4,73

29. Współczesne metody diagnos tyki obrazowej [ćwiczenia] - 3  rok 0 0% 0,00

30. Współczesne metody diagnos tyki obrazowej [wykład] - 3  rok 0 0% 0,00

31. Zarządzanie i finansowanie projektów badawczych [ćwiczenia] - 2  rok 5 27% 5,00

32. Zarządzanie i finansowanie projektów badawczych [wykład] - 2  rok 5 27% 5,00

33. O gółem 99 15% 4,82

2016/2017
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pkt. Średnia ocena aspektu odnoszącego się do przekazywanych treści i ich zgodności z sylabusem 

spadła 0 0,14 pkt i wynosi 4, 68.  

Większość kryteriów dotyczących oceny zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 odnotowała 

spadek średnich ocen w porównaniu do poprzedniej edycji badania, leżący w granicach od 0,16 do 0,05 

pkt. w pięciostopniowej skali. Omówione wyżej dane przedstawia tabela 13.  

Tabela 13 Ocena zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich na II WLzOA w roku akademickim 2017/2018. 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone (bez 

zmian) 
4,52 4,96 4,98 4,83 

Sposób prowadzenia zajęć i wykorzystane metody dydaktyczne 

odpowiadały specyfice przedmiotu (bez zmian)  
4,45 4,84 4,91 4,75 

Zajęcia wzbogaciły wiedzę i/lub pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne 

(do roku akademickiego 2015/2016) 
4,30 4,82 − − 

 Zajęcia wzbogaciły wiedzę o nowe treści (od roku akademickiego 

2016/2017) 
− − 4,72 4,67 

Zajęcia pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne (od roku 

akademickiego 2016/2017) 
− − 4,61 4,63 

Przedmiot spełnił oczekiwania pod względem przekazywanych treści 
(bez zmian)  

4,30 4,68 4,82 4,68 

Na ile liczba godzin przeznaczonych na zajęcia umożliwiła pełne 

opanowanie ich treści (osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia)?  

(do roku 2015/2016) 

4,40 4,98 − − 

Na ile liczba zajęć praktycznych/ćwiczeń)/zajęć klinicznych z tego 

przedmiotu  była wystarczająca w stosunku do zajęć teoretycznych? (do 
roku 2015/2016) 

4,24 4,95 − − 

Dostępność podczas zajęć odpowiednich pomocy dydaktycznych (bez 

zmian) 
4,46 4,95 4,72 4,74 

Liczebność grupy umożliwiła efektywnie uczestniczyć w zajęciach (od 

roku akademickiego 2016/2017) 
− − 4,92 4,81 

 

W roku akademickim 2017/2018 oceniono wszystkie zajęcia dydaktyczne, z czego 21 (88%) z 

ocenionych zajęć uzyskało wiarygodność badania. Dane przedstawia tabela 14. 

 

Do tabeli dołączono legendę.  
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Tabela 14 Ocena zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich na II WLzOA w roku akademickim 2017/2018. 

 
 

Analizując nieliczne komentarze doktorantów II-go Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Anglojęzycznym w latach 2014 - 2018 stanowiące uzasadnienie przyznawanych ocen zauważono, że 

pozytywna ocena wynikała najczęściej z możliwości rozwoju umiejętności praktycznych „Ćwiczenia 

dają rzeczywistą i rzetelną możliwość stworzenia własnego projektu”. Ważne dla doktorantów  był 

także sposób przekazywania treści „bardzo ciekawe, i przydatne informacje praktyczne”, „zajęcia 

przedstawione w bardzo ciekawy sposób”. Z niezadowoleniem ze strony doktorantów spotykały się 

niejasne zasady zaliczenia przedmiotu „Zasady zaliczenia były zmieniane dwukrotnie w czasie trwania 

zajęć” .  

Wnioski i rekomendacje 
 zajęcia na II Wydziale Lekarskim w latach 2014 – 2018  został ocenione pozytywnie Najwyższą 

średnią ocenę zanotowano w roku akademickim 2015/2016 i wyniosła ona 4,88, najniższą 

osiągnęła poziom 4,38 w roku akademickim 2014/2015.  

 Należy doskonalić proces weryfikacji efektów kształcenia w celu eliminacji pojawiających się 

wątpliwości dotyczących jasności kryteriów i zasad zaliczenia przedmiotu.  

Lp. P rzedmiot Wiarygodność Frekwenc ja O cena

1. Dydaktyka szkoły wyższej 1  rok 243 90% 4,75

2. Etyka badań naukowych i prawo własnośc i intelektualnej 1  rok 243 90% 4,70

3. Filozofia  3  rok 31 63% 4,89

4. Filozofia medycyny z elementami Evidence Based Medic ine 3  rok 49 88% 4,88

5. Filozofia społeczna z elementami nauk politycznych 3  rok 8 45% 5,00

6. Informac ja naukowa 1  rok 20 43% 4,74

7. Język angielski 1  rok 20 43% 4,92

8. Język angielski 2  rok 5 18% 4,30

9. Język hiszpański 2  rok 1 33% 5,00

10. Komunikac ja zawodowa i autoprezentac ja 3  rok 39 68% 4,95

11. Metodologia prowadzenia badań naukowych 1  rok 243 90% 4,62

12. Metody i formy oceny efektów kształcenia 1  rok ∞ 100% 4,86

13.
Nowoczesne metody immunologiczne s tosowane w diagnos tyce 3  

rok
16 80% 4,73

14. Nowoczesne technologie w szkole wyższej 1  rok 48 79% 4,58

15. Pos tępy nauk medycznych 2  rok 231 91% 4,46

16. Pos tępy nauk medycznych 3  rok 31 63% 4,55

17. P rawo medyczne 3  rok 31 63% 4,84

18. P rojekty badawcze w naukach medycznych 2  rok 484 96% 4,48

19. Seminarium doktoranckie 3  rok 50 74% 4,82

20. Seminarium doktoranckie 4  rok 31 63% 4,77

21. Statys tyka medyczna  2  rok 484 96% 4,37

22.

Wprowadzenie do kns truowania projektów badawczych i 

przygotowania publikac ji naukowych i prezentowanie wynikow 

badań 1  rok

243 90% 4,56

23. Współczesne metody diagnos tyki obrazowej 3  rok 17 57% 4,80

24. Wstęp do badań klinicznych 3  rok 31 63% 4,94

25. O gółem 1189 72% 4,73

2017/2018
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 Należy kłaść nacisk na rozwój umiejętności praktycznych. 

Ocena nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na Studiach Doktoranckich. 
 

Oceny prowadzących zajęcia na SD II-go Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym 

w okresie objętym badaniem tj. 2014-2018 różnią się między sobą (wykres 18). Od roku akademickiego 

2014/2015 do roku akademickiego 2015/2016 odnotowano niewielki spadek średniej oceny z 4,69 do 

4,66 na pięciostopniowej skali. W roku akademickim 2016/2017 w porównaniu do roku akademickiego 

2015/2016 odnotowano wzrost średniej oceny rzędu 0,28 pkt. W roku akademickim 2017/2018 średni 

ocena wyniosła 4,88 i była niższa od ubiegłorocznej o 0,06 pkt.  

Średnie oceny w poszczególnych latach wyliczone zostały ze wszystkich ocen wystawionych 

przez doktorantów nauczycielom akademickim, realizującym zajęcia dydaktyczne w latach objętych 

badaniem (2014-2018). Dane dotyczące średnich ocen w poszczególnych latach przedstawia wykres 

11. 

Wykres 11 Ogólna ocena jakości pracy dydaktycznej prowadzących zajęcia na studiach doktoranckich  na II WLzOA w latach 

2014 - 2018. 

 
 

Jakość pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich doktoranci oceniali wg kryteriów: 

efektywność wykorzystania przez nauczyciela czasu przeznaczonego na zajęcia, przygotowanie 

merytoryczne nauczyciela do zajęć, umiejętność przekazywania wiedzy przez nauczyciela, 

sprawiedliwość oceniania studenta przez nauczyciela, umiejętność budowania przez nauczyciela 

relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności, dostępność nauczyciela dla 

studentów w czasie konsultacji. 

Analizując elementy oceny prowadzących zajęcia na SD II-do Wydziału Lekarskiego  

z Oddziałem Anglojęzycznym można zauważyć, że średnie oceny w poszczególnych latach 

obejmujących badanie tj. 2014 – 2018 są wysokie (wykres 12). 

4,69 4,66

4,94 4,88

4,40

4,60

4,80

5,00

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
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Analizując oceny poszczególnych nauczycieli za rok akademicki 2014/2015, w aspekcie 

wiarygodności badania, należy mieć na uwadze, iż w 15 (47%) przypadkach ocena nauczyciela 

osiągnęła zakładany poziom wiarygodności.  

 

Wykres 12 Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli wg. poszczególnych aspektów kształcenia na II WLzOA w latach 2014 

- 2018. 

 

Rok akademicki 2014/2015 

Analiza ocen prowadzących zajęcia  w roku akademickim 2014/2015 wykazała, że 

najmocniejszą stroną dydaktyki na II Wydziale Lekarskim są: sprawiedliwość sposobu przyznawania 

zaliczenia (ocena 4,79 na pięciostopniowej skali) oraz przygotowanie merytoryczne nauczyciela 

(4,71). Doktoranci wysoko oceniają stopień wiedzy nauczyciela jednak nisko ocenione są aspekty 

kształcenia związane z przekazywaniem tej wiedzy.  Umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy 

przez nauczyciela oraz  umiejętność budowania relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i 

aktywności oceniono odpowiednio na 4,68 i 4,65 w pięciostopniowej skali.  Efektywność 

wykorzystania czasu przez nauczyciela podczas zajęć oceniono na 4,67. Dane przedstawia wykres 13. 
 

Wykres 13 Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli wg. poszczególnych aspektów kształcenia na II WLzOA w roku 

akademickim 2014/2015. 
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Analizując oceny poszczególnych nauczycieli za rok akademicki 2015/2016, w aspekcie 

wiarygodności badania, należy zachować ostrożność, gdyż ocena żadnego nauczyciela nie 

osiągnęła zakładanego poziomu wiarygodności.  

 

Rok akademicki 2015/2016 

W roku akademickim 2015/2016 najwyżej ocienione strony dydaktyki to: dostępność 

nauczyciela w czasie  zajęć i w czasie konsultacji (4,76), sprawiedliwość sposobu przyznawania 

zaliczenia (4,72) oraz efektywność wykorzystania czasu przez nauczyciela podczas zajęć (4,70). W 

porównaniu do poprzedniej edycji badania (2014/2015) jedynie w przypadku dostępności nauczyciela 

w trakcie zajęć i konsultacji odnotowano znaczny wzrost średniej oceny rzędu 0,1 pkt. Poniżej średniej 

ogólnej dla II Wydziału oceniono aspekty kształcenia związane z przekazywaniem wiedzy takie jak: 

przygotowanie merytoryczne nauczyciela (4,62) oraz umiejętność skutecznego przekazywania 

wiedzy (4,49).  Dane przedstawia wykres 14. 

Wykres 14 Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli wg. poszczególnych aspektów kształcenia na II WLzOA w roku 

akademickim 2015/2016. 

 
 

 

 

 

Rok akademicki 2016/2017 

Analiza ocen prowadzących zajęcia wg. poszczególnych kryteriów oceny procesu 

dydaktycznego w roku akademickim 2016/2017 na II Wydziale Lekarskim pozwala zauważyć, że  

w porównaniu z poprzednią edycją badania każde kryterium uległo znacznej poprawie, co przełożyło 

się na wzrost oceny ogólnej (z 4,66 na 4,94). Wszystkie aspekty kształcenia doktoranci ocenili bardzo 

wysoko, powyżej średniej oceny 4,90. Najwyżej oceniono sprawiedliwość sposobu przyznawania 

zaliczenia przedmiotu (4,97). Średnia ocena odnotowała wzrost rzędu 0,25 pkt. w porównaniu do 

poprzedniej edycji badania. Poniżej średniej ogólnej dla Wydziału (4,94) oceniono przygotowanie 

merytoryczne nauczyciela (4,92) oraz umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy (4,90).  

W porównaniu do poprzedniej edycji badania średnie oceny wzrosły kolejno o 0,3 pkt i o 0,41 pkt.  

Wszystkie aspekty odnotowały wzrost oceny, w stosunku do poprzedniej edycji badania, leżący 

w granicach od 0,18 do 0,41 pkt w pięciostopniowej skali. Dane przedstawia wykres 15. 
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Analizując oceny poszczególnych nauczycieli za rok akademicki 2016/2017, w aspekcie 

wiarygodności badania, należy mieć na uwadze, iż w jednym (2%) przypadku ocena nauczyciela 

osiągnęła zakładany poziom wiarygodności.  

 

 

Wykres 15 Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli wg. poszczególnych aspektów kształcenia na II WLzOA w roku 

akademickim 2016/2017 

 
 

 

 

Rok akademicki 2017/2018 

W roku akademickim 2017/2018 najwyżej ocenianymi przez doktorantów aspektami 

kształcenia są: dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć oraz konsultacji (4,93), 

przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć (4,91) oraz sprawiedliwość sposobu przyznawania 

zaliczenia przedmiotu przez nauczyciela (4.90). Najniżej oceniono efektywność wykorzystywania 

czasu podczas zajęć (4,84) oraz umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela 

(4,85). Większość aspektów procesu dydaktycznego zanotowało spadek oceny, w stosunku do 

poprzedniej edycji badania. Najwyższy spadek rzędu 0,11 pkt odnotowano w przypadku czynnika 

związanego z efektywnością wykorzystywania czasu podczas zajęć. Spadek średniej oceny rzędu 0,05 

pkt dotyczy umiejętności budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 

zaangażowaniu i aktywności. Omówione wyżej dane przedstawia wykres 16.  
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Analizując oceny poszczególnych nauczycieli w aspekcie wiarygodności badania, należy 

mieć na uwadze, iż w 36 (97%) przypadkach ocena nauczyciela osiągnęła zakładany poziom 

wiarygodności.  

 

Wykres 16 Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli wg. poszczególnych aspektów kształcenia na II WLzOA w latach 2014 

- 2018. 

 
 

 

 

 

 

Analiza komentarzy w latach 2014 – 2018 doktorantów II-go Wydziału Lekarskiego z 

Oddziałem Anglojęzycznym wskazuje, że głównym czynnikiem powodującym zadowolenie 

doktorantów z procesu kształcenia była umiejętność budowania przez nauczyciela relacji z 

doktorantami sprzyjających aktywności i zaangażowaniu. Dość często stwierdzano miła atmosferę na 

zajęciach, która sprzyjała aktywności doktorantów „nauczyciel zawsze uśmiechnięty i otwarty na 

dyskusje”, „Atmosfera motywująca do zadawania pytań”. „Bardzo ciekawy sposób prowadzenia 

zajęć!”. Ważne w opinii doktorantów jest także dzielenie się przez wykładowców materiałami 

dydaktycznymi „Bardzo duży plus za udostępnianie materiałów edukacyjnych- dzięki czemu możliwość 

ponownej powtórki w domu”. Także zwracają uwagę na praktyczny wymiar prowadzonych zajęć a 

także na przygotowanie merytoryczne nauczyciela. To kolejne czynnik wpływające pozytywnie na 

jakość kształcenia na studiach III stopnia. „Możliwość obserwacji praktycznego wykonania ćwiczeń przy 

pomocy nowoczesnych technik dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem metod 

wykorzystujących sprzęt szkoleniowy (fantomy medyczne, sprzęt specjalistyczny)”, „Ćwiczenia bardzo 

ciekawe, przydatne pod kątem praktycznym . Fantastyczna umiejętność zainteresowania słuchacza-

uczęszczałam z przyjemnością”, „tematy podejmowane na zajęciach były ciekawe, zgodne z kierunkiem 

studiów, podejmowane były ciekawe dyskusje”. Doktoranci doceniają zaangażowanie nauczyciela w 

prowadzony przedmiot, jego otwartość na doktoranta i jego chęć dzielenia się wiedzą.  

Niezadowolenie wzbudza niepunktualność nauczyli lub niepojawianie się na zajęciach „Pan 

profesor nie pojawił się na zajęciach”, „prowadzący znacznie spóźnia się na zajęcia nikogo o tym nie 

informując, ciężki kontakt”.  

Wydaje się, ze w opinii doktorantów najważniejszym zastrzeżeniem co do pracy dydaktyków 

na II Wydziale Lekarskim jest punktualność oraz dostępność nauczyciela.  
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Wnioski i rekomendacje 

 

 Prowadzący zajęcia na II Wydziale Lekarskim w latach 2014 – 2018  zostali ocenieni pozytywnie 

i ogólna ocena jakości pracy nauczycieli jest wyższa od średniej oceny 4,65 na pięciostopniowej 

skali. Najwyższą średnią ocenę zanotowano w roku akademickim 2016/2017 i wyniosła ona 

4,94, najniższa osiągnęła poziom 4,66 w roku akademickim 2015/2016.  

 W trzech edycjach badania w latach 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018  najniżej oceniono 

aspekt jakości pracy prowadzących zajęcia dotyczący umiejętności skutecznego 

przekazywania wiedzy (uzyskane średnie oceny kolejno to 4,49, 4,90 i 4,85).  

 Dążąc do doskonalenia jakości kształcenia należy zapobiegać zdarzającym się sytuacjom 

nieefektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na zajęcia spowodowanego 

nieobecnością nauczyciela oraz niepunktualnością w rozpoczynaniu zajęć. 
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Kwestionariusz ankiety  
 

Ankieta oceny prowadzących zajęcia 
 

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

 

Przy ocenie poszczególnych aspektów pracy nauczyciela proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 
oznacza ocenę najniższą, 5 – najwyższą.  

 

 
1. Efektywność wykorzystywania przez nauczyciela czasu podczas zajęć 

 

1 2 3 4 5 

 

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

 

2. Przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć 
 

1 2 3 4 5 

 

Komentarz............................................................................................................................................................................................................................... 

 

3. Umiejętność przekazywania wiedzy przez nauczyciela 

 

1 2 3 4 5 

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

 

4. Sprawiedliwość oceniania studenta przez nauczyciela. 

 

1 2 3 4 5 

 

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

 

5. Umiejętność budowanie przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających 

zaangażowaniu i aktywności 
 

1 2 3 4 5 

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

 

6. Dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć oraz konsultacji 

 

1 2 3 4 5 

 

Komentarz…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ankieta oceny przedmiotu 
Zwracamy się z prośbą o ocenę przedmiotu, którego był Pan/i 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. 

 

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 i wykorzystane metody dydaktyczne 

odpowiadały specyfice przedmiotu? 

1 2 3 4 5 

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

3. Na ile zajęcia wzbogaciły Pana/i wiedzę o nowe treści?  

1 2 3 4 5 

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

4. Na ile zajęcia pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne?  

1 2 3 4 5 Nie dotyczy 

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

5. Na ile przedmiot spełnił Pana/Pani oczekiwania pod względem przekazywanych 

treści ? (czy treści były nowe i nie powtarzały się w ramach innych przedmiotów i 

lat studiów).  

1 2 3 4 5 

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

6. Jak ocenia Pan/Pani dostępność podczas zajęć praktycznych/klinicznych/ćwiczeń 

odpowiednich pomocy dydaktycznych? 

1 2 3 4 5 Nie dotyczy 

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

7. Na ile liczebność grupy umożliwiła Panu/i efektywnie uczestniczyć w zajęciach? 

1 2 3 4 5 

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

 

 

 

 

 


