
  

 

PREFERENCJE 
STUDENTÓW W 
ZAKRESIE METOD 
DYDAKTYCZNYCH 
Wnioski na podstawie Ewaluacji Jakości 

Kształcenia na UM w Lublinie 

STRESZCZENIE 
Artykuł zawiera główne wnioski z Ewaluacji Jakości 

Kształcenia realizowanej w roku akademickim 

2012/2013 na UM w Lublinie odnoszące się do 

oczekiwań studentów odnośnie stosowanych 

metod dydaktycznych. Przedstawiono w nim 

informacje, pochodzące z analizy komentarzy, 

które stanowiły uzasadnienie przyznawanych 

wysokich oraz niskich ocen nauczycieli 

akademickim, mogące być użyteczne podczas 

doskonalenia warsztatu dydaktycznego 

nauczycieli akademickich.  Ostatnia część artykułu 

zawiera informacje na temat dostępnych źródeł i 

materiałów o tematyce nowoczesnych metod 

dydaktycznych. 
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Dlaczego warto doskonalić umiejętności nauczycieli akademickich w 

zakresie metod dydaktycznych? 

Studenci przywiązują dużą wagę do sposobu prowadzenia zajęć oraz do 

stosowanych przez nauczycieli metod 

dydaktycznych. Wyniki badania opinii 

absolwentów na temat procesu 

kształcenia na UM w Lublinie wskazują, że 

satysfakcja zarówno z wyboru kierunku 

studiów, jak i z wyboru uczelni zależy w 

największym stopniu od oceny 

umiejętności nauczycieli w zakresie 

przekazywania wiedzy. W analizie wzięto 

pod uwagę również wpływ innych 

czynników, takich jak: organizacja procesu 

kształcenia, stwarzane warunki rozwoju 

oraz dostępność sprzętu wspomagającego 

proces kształcenia, jednak ich wpływ na 

poziom satysfakcji okazał się dużo niższy 

od wpływu poziomu umiejętności 

dydaktycznych nauczycieli. Dlatego 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

studentów należy doskonalić warsztat 

dydaktyczny oraz umiejętnie dobierać sposób przekazywania wiedzy do 

specyfiki kierunku studiów oraz poszczególnych przedmiotów realizowanych 

w ich ramach.  Konieczność taka wynika również z wytycznych Procesu 

Bolońskiego według których definiując efekty kształcenia należy w równym 

stopniu uwzględniać: wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz 

kompetencje społeczne,  w związku z czym również metody stosowane 

podczas zajęć muszą być tak dobrane, aby mogły umożliwiać osiąganie tych 

efektów. Również według pracodawców należy modyfikować proces 

kształcenia tak, aby zapewniał osiąganie kluczowych kompetencji. Według ich 

opinii absolwentom często brakuje takich umiejętności, jak: efektywna 

komunikacja, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy, 

określania priorytetów i podejmowania decyzji1.  

                                                           
11 Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni – wyniki badania. 
A.Budniowski, D.Darowski, U. Gąsior, S. Macioł. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa 2012.  

W badaniu wykorzystano 

statystyczną analizę regresji. 

Wpływ oceny umiejętności w 

zakresie przekazywania 

wiedzy na satysfakcję 

studentów mierzony 

współczynnikiem R² wyniósł 

0,54 , co oznacza, że wzrost 

satysfakcji absolwentów z 

umiejętności dydaktycznych 

nauczyciela o 1 punkt na 

skali pomiaru powoduje 

wzrost satysfakcji z wyboru 

studiów o nieco ponad 

połowę punktu na 

dziesięciostopniowej skali 

pomiaru, co świadczy o 

istotnej zależności. 



 2 

Czego studenci oczekują od procesu kształcenia? 
 

 

Badając oczekiwania studentów dotyczące procesu kształcenia da się zauważyć, 

że istnieje duża potrzeba zwiększania nacisku na kształtowanie praktycznych 

umiejętności. Absolwenci UM zapytani o działania, jakie uczelnia mogłaby podjąć 

w celu ułatwienia im startu na runku pracy w 51% wskazali, że jest to możliwe 

poprzez zwiększenie ilości zajęć o charakterze praktycznym. Świadczy to także o 

dużej świadomości studentów na temat oczekiwań pracodawców w stosunku do 

osób wchodzących na rynek pracy. Jak 

wskazują liczne badania i analizy rynku 

pracy, w opinii pracodawców studenci 

posiadają głównie wiedze teoretyczną, 

natomiast brakuje im doświadczenia i tzw. 

umiejętności twardych2. Wysokie 

oczekiwania studentów  pod względem 

kształcenia praktycznego widoczne są 

również w badaniu dotyczącym oceny 

jakości zajęć dydaktycznych. Analizując 

komentarze studentów, będące 

uzasadnieniem przyznawanych 

nauczycielom ocen, można zaobserwować, 

że najczęstszą przyczyną negatywnej oceny 

jest niewystarczający nacisk położony na 

kształtowanie praktycznych umiejętności podczas zajęć.  

Drugim najczęściej wskazywanym argumentem jest nieumiejętność 

budowania odpowiednich relacji ze studentami podczas zajęć, co nie sprzyja ich 

aktywności i powoduje tworzenie dystansu między nauczycielem a studentem. 

Skutkiem tego jest brak informacji zwrotnej od studentów, na temat rezultatów 

uczenia się. 

Odnośnie narzędzi wspomagających kształcenia studenci doceniali 

wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń multimedialnych, jednak ich 

nieumiejętne stosowanie spotkało się z dużą krytyką. Negatywnie oceniano 

zajęcia, których realizacja ograniczała się  do odczytywania treści prezentacji 

przez nauczyciela.  

                                                           
2 Niedobór talentów 2014. Raport ManpowerGroup. Źródło http://www.manpowergroup.pl/pl/raporty-rynku-
pracy/niedobor-talentow.html dostęp: 09.07.2014. 

Studenci oczekują położenia  

nacisku  przede wszystkim 

na kształtowanie umieję-

tności  praktycznych podczas 

zajęć. Preferują metody 

aktywizujące, opierające się 

na zaangażowaniu studentów 

oraz nauczyciela. Ponadto 

doceniane jest umiejętne 

wykorzystywanie nowocze – 

snych technologii 

wspomagających kształcenie  

np. prezentacji multimedia - 

lnych 

http://www.manpowergroup.pl/pl/raporty-rynku-pracy/niedobor-talentow.html
http://www.manpowergroup.pl/pl/raporty-rynku-pracy/niedobor-talentow.html
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Tabela 1 zawiera zestawienie głównych przyczyn niezadowolenia 

studentów ze sposobu prowadzenia zajęć3.  

Tabela 1 Główne przyczyny negatywnej oceny nauczyciela odnoszące się do warsztatu dydaktycznego. 

 

Analizując uzasadnienia pozytywnych ocen wystawianych przez 

studentów da się zauważyć, że zdecydowanie preferują oni aktywną formę 

realizacji zajęć. Bardzo ważna jest dla nich odpowiednia atmosfera i umiejętność 

budowania relacji sprzyjających zaangażowaniu studentów. Najlepiej zostali 

ocenieni nauczyciele, którzy chętnie angażowali się w dialog ze studentami, 

wyjaśniali zawiłości, udzielali indywidualnych wskazówek.  

Szczególnie doceniano również przekazywanie wiedzy w sposób 

uporządkowany, klarowny i zrozumiały, a także umiejętność polegającą na 

przedstawieniu zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Doceniano 

również nauczycieli potrafiących odnosić wiedzę teoretyczną do konkretnych 

problemów „z życia” i praktyki zawodowej (podawanie przykładów, analogii, 

wyjaśnianie w oparciu o konkretne przypadki i problemy kliniczne), umiejętność 

przedstawienia wiedzy w sposób usystematyzowany hierarchicznie, ze 

wskazaniem zagadnień najistotniejszych. Tabela 2 zawiera główne przyczyny 

satysfakcji studentów z zajęć, odnoszące się do warsztatu dydaktycznego 

nauczyciela.   

                                                           
3 Zestawienie zawiera jedynie komentarze odnoszące się do warsztatu dydaktycznego nauczyciela. Celowo 
pominięto przyczyny, które nie są bezpośrednio związane z umiejętnością przekazywania wiedzy przez 
nauczyciele, takie  jak organizacja zajęć, treści przedmiotowe, ilość godzin, sposób weryfikacji wiedzy itp.  

Uzasadnienia ocen negatywnych %

Niewystarczający nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych 33%

Atmosfera niesprzyjająca zaangażowaniu/zła komunikacji 30%

Nieumiejętne wykorzystywanie multimediów np. czytanie tekstu ze slajdów 12%

Chaotyczny, nieuporządkowany sposób przekazywania wiedzy 10%

Monotonny wykład 9%

Trudności w komunikacji 2%

Przestarzałe techniki np. przeźrocza 2%

Brak przełożenia wiedzy na praktykę 2%

Uczenie na pamięć 1%
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Tabela 2 Główne przyczyny satysfakcji studentów z zajęć odnoszące się do warsztatu dydaktycznego 
nauczyciela. 

 

 

Jak sprostać oczekiwaniom studentów? 

 
W odpowiedzi na oczekiwania studentów rekomenduje się ukierunkowanie 

procesu kształcenia na nauczanie problemowe (ang. Problem Based Learning), 

polegające na koncentracji uwagi na aktywności studenta oraz uczeniu się 

poprzez rozwiązywanie problemów zamiast w 

oparciu o nauczanie „podające wiedzę” przez 

nauczyciela. Należy w większym stopniu 

stosować metody aktywizujące a unikać (jeżeli 

jest to możliwe), klasycznych wykładów. 

Główna cecha niniejszego nowego założenia 

pedagogicznego tkwi w tym, że realne i złożone 

problemy wynikające z codzienności 

zawodowej stanowią punkt wyjściowy nauki.  

Ponadto w takiej formie kształtowane są 

również tzw. miękkie kompetencje (takie jak: 

samodzielność, umiejętność rozwiązywania 

nowych problemów, umiejętność działania w 

sposób innowacyjny, nie rutynowy, pracy w 

zespole), których zdaniem pracodawców 

brakuje absolwentom wchodzącym na rynek 

pracy, a które są bardzo pożądane we 

współczesnej gospodarce gdyż, co trzeci 

Uzasadnienia ocen pozytywnych %

Zaangażowanie nauczyciela, chętne odpowiadanie na pytania i wątliwości studentów 26%

Dobre relacje i przyjazna atmosfera sprzyjająca zaangażowaniu studentów 23%

Uporządkowana, przekazywana w sposób zrozumiały wiedza 22%

Umiejętność pokazania praktycznego zastosowania wiedzy 10%

Aktywiazacja studentów podczas zajęć 6%

Ciekawa forma zajęć 5%

Duży nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych 3%

Umiejętność hierarchicznego uporządkowania wiedzy/ akcentowanie najistotniejszych zagadnień 2%

Umiejętne wykorzystywanie narzędzi multimedialnych 2%

Dobry kontakt, komunikacja z nauczycielem 2%

Nauczyciel powinien 

pomagać studentowi 

opanować często 

bardzo duży zakres 

wiedzy poprzez jej 

uporządkowanie, 

wskazanie kwestii 

kluczowych oraz 

pokazanie 

zastosowanie. Bardzo 

ważna przy tym jest 

sprawna komunikacja, 

której warunek 

stanowi sprzyjająca 

atmosfera zajęć, 

otwartość nauczyciela 

oraz partnerskie, 

podmiotowe podejście 

do studenta. 
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pracodawca wskazuje takie umiejętności jako najważniejsze kryterium 

stosowane podczas rekrutacji pracowników4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 A. Budniowski. Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach…op.cit. 
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