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Drodzy Studenci,
w ciągu ostatnich lat wspólnym wysiłkiem całej wspólnoty
akademickiej udało nam się stworzyć narzędzia i rozwiązania organizacyjne, pozwalające na bieżący monitoring procesu kształcenia oraz
sprawne działanie w kierunku jego doskonalenia.   Dzięki Waszemu
zaangażowaniu, zarówno w badania, które realizujemy jak i w działalność
Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia możemy pełniej uświadomić
sobie Wasze oczekiwania, potrzeby i bariery jakie wspólnie napotykamy.
W trosce o jak najwyższe standardy edukacji na Naszym
Uniwersytecie pragniemy przedstawić Wam krótką charakterystykę
Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia, począwszy
od samej idei jego powołania aż po szczegółowe informacje techniczne,
niezbędne do zrozumienia i sprawnej partycypacji w jego strukturach.
Pragniemy wyrazić nadzieję, że wiedza którą tu przedstawiamy przyczyni się do kształtowania świadomych, zaangażowanych i odpowiedzialnych postaw całej społeczności akademickiej - w równym stopniu nauczycieli,
pracowników administracji, studentów i absolwentów – które będą podstawą,
do kształtowania najwyższych standardów kształcenia na Naszej Uczelni.
Dział Jakości Kształcenia
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Od czego zależy wysoka jakość kształcenia?
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Aktualność programu kształcenia
Wysokiej jakości program kształcenia powinien uwzględniać zmiany
dokonujące się zarówno w obszarze nauki, gospodarki oraz rynku pracy. Konkurencyjność naszej oferty dydaktycznej kształtowana jest m.in.
poprzez ciągły monitoring zmieniającej się sytuacji na rynku pracy oraz
oczekiwań pracodawców, na podstawie którego systematycznie modyfikujemy program kształcenia, poszerzamy go o nowe elementy – w tym
o dodatkową ofertę szkoleń i kursów - tak aby w jak najwyższym stopniu
odpowiadał współczesnym wymaganiom i gwarantował przyszły sukces
naszym absolwentom.
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Nowoczesna dydaktyka
Współcześnie dynamicznie zmieniają się zarówno oczekiwania studentów odnośnie form przekazywania wiedzy, sposoby uczenia się (tu należy
wskazać ogromną rolę nowych środków komunikacji i multimediów), jak
i oczekiwania pracodawców odnośnie kompetencji absolwentów wyższych
Uczelni. Te nowe oczekiwania wymuszają ciągły rozwój umiejętności
dydaktycznych nauczycieli oraz modyfikację stosowanych metod, tak aby
umożliwiały one kształtowanie odpowiednich kompetencji. Bardzo ważne
jest przy tym, aby zarówno sami nauczyciele jak i władze uczelni miały
dostęp do informacji na temat skuteczności stosowanych metod, których
najważniejszym źródłem są opinie studentów.
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Sprawna organizacja
Zapewnienie sprawnego przepływu informacji, dobre warunki lokalowe
i techniczne, racjonalność rozkładu zajęć i inne aspekty, związane z szeroko rozumianymi warunkami studiowania wymagają ciągłej dbałości i
monitorowania. Staramy się skracać czas załatwiania formalności, doskonalimy obsługę za pośrednictwem Internetu, dążymy do maksymalnego
wykorzystania infrastruktury informatycznej w celu jak najefektywniejszego wykorzystywania czasu.

Skąd czerpiemy informacje niezbędne do
doskonalenia procesu kształcenia?

Wszystkie badania realizowane na Naszym Uniwersytecie opierają się na
założeniu, że proces kształcenia jest szczególną i wysoce złożoną formą
komunikacji między uczelnią a studentem. Zapewnienie jej skuteczności
wymaga ciągłego doskonalenia i dostosowywania do zmieniających się
uwarunkowań.

Aby osiągać założone cele, wśród których najważniejszym jest osiągnięcie
przez studentów najwyższej jakości kompetencji, musi ona przebiegać bez
zakłóceń, dlatego nasze działania prowadzone są systematycznie
i obejmują swoim zakresem wszystkie aspekty kształcenia, w tym również obsługę administracyjną, po to by na bieżąco monitorować i reagować na pojawiające się trudności.  
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Jakie badania aktualnie prowadzimy?
Obecnie realizowane są następujące badania:
1. Ocena nauczycieli akademickich
2. Ocena treści przedmiotowych zajęć lub efektów kształcenia modułowego
3. Ocena praktyk zawodowych
4. Ocena warunków studiowania i obsługi administracyjnej
5. Analizy rynku pracy
6. Badanie losów zawodowych absolwentów
Wszelkie informacje o badaniach możecie uzyskać poprzez stronę Działu Jakości
Kształcenia pod adresem www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/dzial-jakosci-ksztalcenia, a także strony poszczególnych dziekanatów. Prezentowane są tam wszystkie
raporty, zawierające wnioski z dotychczasowych badań ankietowych a także inne
materiały o tematyce kształcenia, rynku pracy i zatrudnienia.
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Gdzie i jak wypełniać ankiety?
Ankiety wypełniamy logując się na indywidualne konto na
Portalu Studenta pod adresem https://portal.student.umlub.pl

Portal Studenta

Po wejściu w zakładkę „Ankiety” ukazuje się nam lista ankiet możliwych
do wypełnienia. Możecie tam ocenić swojego ulubionego wykładowcę,
przedmiot i dziekanat, a także dodać komentarz, w którym podzielicie się
opinią na temat tego, jak Waszym zdaniem zmieniać poszczególne aspekty kształcenia by Nasza Uczelnia mogła się efektywnie rozwijać .
Ankiety możecie wypełniać w dowolnej chwili przez cały rok. Ich wypełnienie nie zajmuje dużo czasu a sam sposób jest intuicyjny i nie wymaga
dużego wysiłku.
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PORTAL STUDENTA

ANKIETA

1. Wejdź w zakładkę „Ankiety”

1. Odpowiedz na pytanie

2. Wybierz rodzaj badania

2. Jeśli masz dodatkowe

3. Kierunek studiów

spostrzeżenia na temat

4. Semestr studiów

danego aspektu kształcenia

5. Przedmiot

napisz komentarz.

6. Wypełnij ankietę

Na pewno weźmiemy go pod
uwagę!
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Najważniejsze pytania i odpowiedzi
1

Czemu służą prowadzone badania ankietowe?
Dzięki badaniom studenci mają realny wpływ na jakość zajęć, w których
uczestniczą:
a) Wykładowca ma możliwość dostosowania metod nauczania do preferencji studentów oraz doskonalenia swojego warsztatu
w oparciu o informację zwrotną od studentów
b) Najlepsi wykładowcy wyłonieni na podstawie ankiet studenckich zostają wyróżnieni i docenieni przez władzę uczelni (Ranking Najlepszych
Dydaktów jest dostępny na stronie Uczelni)

c) Władze uczelni w okresowej ocenie nauczycieli akademickich uwzględniają opinie studentów,
d) Harmonogram zajęć jest racjonalizowany w oparciu o doświadczenia
i opinie studentów, tak aby umożliwiał maksymalnie efektywne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na studia.
e)Oferta Biura Karier zostaje kształtowana w oparciu o oczekiwania studentów, absolwentów oraz pracodawców,
f) Powstają nowe projekty, służące doskonaleniu kompetencji studentów
w odpowiedzi na współczesne wyzwania i problemy zdrowotne społeczeństwa,
g) Strona internetowa jest aktualizowana i doskonalona w oparciu
o preferencje użytkowników,
h) Obsługa dziekanatowa zostaje dostosowana do potrzeb studentów,
i) Na bieżąco eliminowane są wszelkie nieprawidłowości napotykane
przez studentów i nauczycieli akademickich
j) W planowaniu strategicznym rozwoju UM w Lublinie duże znaczenie
mają wyniki realizowanych badań, co powoduje, że macie istotny wpływ
na najważniejsze decyzje odnośne dokonujących się zmian i kierunków
rozwoju Uczelni.
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Czy udział w ankietach jest obowiązkowy?
Zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
do obowiązków studenta m. in. należy: „ocena poszczególnych form zajęć
dydaktycznych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Uczelni,
w tym również oceniania pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich,
pracy dziekanatów”. Zatem uczestnictwo we współtworzeniu kultury
jakości kształcenia jest zarówno prawem jak i obowiązkiem studenta.
Oczywiście najcenniejsze opinie, to są te, które są wyrażane dobrowolnie
i wynikają z poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest uniwersytet oraz z odpowiedzialności za nią i na takich opiniach nam najbardziej
zależy.

3

Dlaczego tak istotny jest udział w prowadzonych badaniach ankietowych?
Dzięki zaangażowaniu studentów w badania,  można ocenić jakie elementy procesu kształcenia wymagają modyfikacji. Wiarygodność uzyskanych
wyników wzrasta wraz z poziomem uczestnictwa studentów w badaniu.
Im mniej studentów bierze w nich udział , tym  trudniej jest podejmować
na ich podstawie decyzje i wprowadzać zmiany.  Niska frekwencja w
badaniu jest równoznaczna z brakiem zmian.  

4

Kto opracowuje ankiety?
Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia opracowuje i okresowo modyfikuje obowiązujące ankiety na podstawie zgłaszanych uwag przez społeczność akademicką.  
W opracowaniu ankiet czynny udział biorą przedstawiciele studentów
i doktorantów. Dział Jakości Kształcenia zajmuje się analizą i upowszechnianiem wyników.
Wyniki udostępniane są władzom uczelni, kierownikom poszczególnych
jednostek, a także na stronie internetowej Dziekanatów i Działu Jakości
Kształcenia do wglądu wszystkim zainteresowanym.
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Dlaczego tak duża ilość ankiet do wypełnienia?
Proces kształcenia jest bardzo złożony i wpływ na jego efektywność ma
wiele czynników. Dlatego w trosce o jego prawidłowy przebieg monitorujemy wszystko, co może go zakłócać  i szukamy możliwych rozwiązań,
które przyczynią się do jego udoskonalenia.
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Kto może brać udział w ankietyzacji?
Ankietyzacja  dotyczy wszystkich studentów: I (licencjat), II (studia
magisterskie) i III stopnia (studia doktoranckie) oraz jednolitych studiów
magisterskich. Poza tym ankietyzacją objęci są także słuchacze studiów
podyplomowych.
Co zrobić w sytuacji, gdy na swoim koncie w Portalu Studenta, znajdują
się ankiety do oceny nauczycieli, z którymi nie miałem/am zajęć?
W takiej sytuacji student powinien ocenić tylko tych prowadzących,
z którymi faktycznie miał zajęcia. Ankiety dotyczące osób, z którymi nie
mieliście zajęć należy pominąć.

KROK PIERWSZY
Zaloguj się na: portal.student.umlub.pl

KROK DRUGI
Wypełnij dostępne ankiety
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Nie ma zatem konieczności wypełnienia wszystkich ankiet, które zostały
udostępnione. Należy wypełnić tylko te, co do których mamy pewność, że
nazwisko w ankiecie jest zgodne z nazwiskiem osoby faktycznie prowadzącej zajęcia w Twojej grupie.
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Skąd można czerpać informacje na temat rozpoczynających się akcji
ankietyzacyjnych?
W momencie rozpoczęcia akcji ankietyzacyjnej podejmowana jest również
akcja promocyjno – informacyjna. Do uczestnictwa w badaniach studenci
zachęcani są poprzez wiadomości: rozsyłane na indywidualne konta w
Portalu Studenta, adresy e-mail , zamieszczane na fanpage`u Uczelni
oraz Biura Karier na Facebooku. Rozpowszechniamy także informację o
ankietyzacji wśród starostów każdego roku studiów oraz przedstawicieli
studentów w strukturach Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości
Kształcenia. Dodatkowym elementem akcji promowania ankietyzacji są
plakaty i ulotki, które znaleźć można w akademikach, w bibliotece, a także w każdym miejscu, w którym odbywają się zajęcia ze studentami.

KROK TRZECI
Wpłyń na jakość kształcenia!

* Wszelkie pytania dotyczące ankietyzacji, zaistniałe problemy – także te techniczne – należy
zgłaszać w Dziale Jakości Kształcenia w Biurze Oceny Jakości Kształcenia.
Można także nadsyłać pytania czy sugestie na adres e-mail bojk@umlub.pl
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Czy ankiety są anonimowe?
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kwestii anonimowości ankiet ewaluacyjnych informujemy i zapewniamy, że system Portal
Studenta uniemożliwia skojarzenie wyników badania z nazwiskami
poszczególnych osób wypełniających ankiety !!!
System generuje raport z wynikami automatycznie, w formie zbiorczego zestawienia, bez wyszczególnienia odpowiedzi pojedynczych studentów. Pojedyncze
oceny studentów są automatycznie agregowane przez system do postaci średniej arytmetycznej i w takiej formie są prezentowane w raporcie. Nie ma zatem
powodu do obaw dotyczących możliwości identyfikacji osoby uczestniczącej
w badaniu. Poza tym informacja taka nie jest istotna z punku widzenia celu
realizowanych badań, dlatego nie leży w niczyim interesie działanie mające na
celu umożliwienie takiej identyfikacji.
Inna wątpliwość dotyczyła możliwości poznania wyników badania przez nauczycieli akademickich jeszcze przed zakończeniem cyklu zajęć. Informujemy,
że proces ankietyzacji trwa od listopada do końca września, zatem udział
w badaniu jest możliwy w trakcie całego roku akademickiego, a dopiero po jego
zakończeniu przygotowywany jest zbiorczy raport. Nie ma zatem możliwości,
żeby nauczyciel akademicki poznał wyniki ankiet jeszcze przed zakończeniem
zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim.

Ocena nauczycieli akademickich
Ocenie studentów podlegają wszystkie realizowane zajęcia dydaktyczne
oraz wszyscy nauczyciele prowadzący. Studenci logując się do indywidualnego konta na Portalu Studenta, mogą wypełnić ankiety, w których
pytamy ich o satysfakcje z uczestnictwa w danych zajęciach.
W obecnej formie badania realizowane są poprzez elektroniczną wersję
kwestionariusza ankiety, w którym studenci proszeni są o wyrażenie
opinii odnośnie sześciu aspektów pracy nauczyciela.
Wśród nich znajdują się:
1.
przeznaczonego na zajęcia.
2. Przygotowanie merytoryczne nauczyciela do zajęć.
3. Umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela.
4. Sprawiedliwość sposobu przyznawania zaliczenia przedmiotu przez
nauczyciela.
5. Umiejętność budowanie przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności.
6. Dostępność nauczyciela dla studentów w czasie konsultacji.
Wyniki badania przekazywane są władzom uczelni oraz Wydziałowym
Komisjom ds. Jakości Kształcenia. Na ich podstawie podejmowane są
działania doskonalące jakość kształcenia a  nauczyciel akademicki dzięki
nim otrzymuje ważną informację zwrotną, na temat słabych i mocnych
stron swojego warsztatu. Wyniki uwzględniane są również podczas
okresowej oceny nauczycieli akademickich i  dlatego bardzo ważne jest,
aby opinie były szczere i rzetelne, gdyż Wasza opinia ma realny wpływ
na funkcjonowanie uczelni.  Im większa frekwencja w badaniu tym ocena
nauczyciela jest bardziej wiarygodna i sprawiedliwa.
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W 2018 roku wypełniliście prawie

2300
ankiet dotyczących prowadzących zajęcia

Przeczytaliśmy około

250
komentarzy

Dzięki
Waszym opiniom:
1.Podjęto konsultacje z kierownikami jednostek administracyjnych na temat sugerowanych przez Was zmian
2. Powiązano system hospitacji zajęć dydaktycznych
z informacjami płynącymi z badań ankietowych
3. Udoskonalono system konsultacji
4. Na podstawie Waszych ocen tworzony jest ranking
najlepszych dydaktyków, w celu wyróżnienia osób szczególnie zaangażowanych w proces kształcenia
5. W oparciu o rozpoznane oczekiwania i potrzeby zrealizowano wiele projektów, warsztatów i szkoleń a w przyszłości planowane są kolejne działania dlatego potrzebna
jest Wasza opinia i zaangażowanie.

Ocena treści przedmiotowych zajęć

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.
Badanie dotyczące oceny przekazywanych treści w ramach danego
przedmiotu 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. Badanie jest uzupełnieniem oceny prowadzących zajęcia i umożliwia pełniejsze zrozumienie
uwarunkowań właściwego przebiegu procesu dydaktycznego.
Dzięki systematycznemu monitorowaniu Waszych opinii 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.
Dla kierunku Lekarskiego od roku 2017/2018 wprowadzono kształcenie
oparte o tak zwane moduły, czyli wyodrębnioną część programu kształcenia, która doprowadza do uzyskania określonych kwalifikacji. Jest to
niezbędne do przyswojenia holistycznego i wielowymiarowego sposobu
myślenia o medycynie. Przyszły lekarz będzie potrafił, już w trakcie studiów, łączyć wiedzę z przedmiotów klinicznych z wiedzą np. fizjologii czy
anatomii.
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1235
OCENIONYCH
PRZEDMIOTÓW

Badanie losów zawodowych absolwentów

Sukces zawodowy absolwentów jest najważniejszym wskaźnikiem jakości
kształcenia na uczelni wyższej. Realizowane badanie ma na celu poznanie sytuacji naszych absolwentów po 3 latach od ukończenia studiów.
W ten sposób sprawdzamy, na ile kwalifikacje i kompetencje zdobywane
podczas studiów wpływają na sukces zawodowy absolwentów, co o nim
przesądza w największym stopniu, a także możemy ocenić, jak osiągane
przez naszych studentów efekty
wypadają w konfrontacji
z aktualnymi realiami rynku pracy. Ponadto absolwenci stanowią nieocenione źródło informacji na temat oczekiwań pracodawców. Wyniki
badania posłużą do uaktualnienia programu kształcenia, przygotowania
dodatkowej oferty edukacyjnej – kursów, szkoleń czy też zajęć fakultatywnych.
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Ocena warunków studiowania

W koncepcji badania wzięto pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na
jakość procesu dydaktycznego oraz rozwój naukowy studentów. Studenci
mogą ocenić zarówno organizację toku studiów, racjonalność planów zajęć, dostępność niezbędnych dla rozwoju środków i wyposażenia, warunki
techniczne, jak wielkość sal w stosunku do liczebności grup studenckich,  
zasoby oraz organizację pracy bibliotek.
Celem badania jest poznanie ograniczeń i sposobów zagwarantowania
maksymalnie efektywnego kształcenia oraz szeroko rozumianego rozwoju
intelektualnego studentom. Wyniki znajdują odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która wyznaczana
kierunki rozwoju oraz odpowiednie środki do ich realizacji.

23

Analiza rynku pracy realizowana przez Biuro Karier

Badanie realizowane jest metodą Desk Research, a ich wyniki prezentowane raz w roku w postaci raportu analitycznego.
W jego ramach analizowana jest sytuacja absolwentów naszej Uczelni
na rynku pracy. Drugim elementem jest mająca charakter ciągły analiza
zapotrzebowania na kompetencje pracowników wśród pracodawców
z poszczególnych obszarów rynku medycznego.
Pod uwagę brane są zarówno kompetencje specjalistyczne, jak
i tzw. kompetencje miękkie, takie jak cechy osobowościowe, kompetencje
interpersonalne. Badanie umożliwia śledzenie zmian i trendów na rynku
pracy, a ich wyniki stanowią ważny element komunikacji uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zaobserwowane tendencje umożliwiają
kształtowanie zarówno programów studiów, jak i organizowanych przez
Biuro Karier szkoleń i kursów, stanowiących odpowiedź na aktualne
potrzeby pracodawców.
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Ocena

praktyk

zawodowych

Badanie służy ocenie praktyk, które są ukierunkowane na zdobywanie
konkretnych umiejętności zawodowych. Stwarzają możliwość weryfikacji
wiedzy i umiejętności zdobytych w warunkach akademickich. Dlatego
badania te stanowią bardzo ważny element ewaluacji jakości kształcenia.
Studenci uczestniczą w badaniu poprzez wypełnienie ankiety w
systemie po zalogowaniu się na indywidualne konto na Portalu Studenta.
Ocena obejmuje praktyki zawodowe na wszystkich kierunkach. Problematyka badania dotyczy ogólnej organizacji praktyk, tego, na ile pozwoliły one rozwinąć umiejętności praktyczne i społeczne, w jakim stopniu
pogłębiły wiedzę z określonej dziedziny i na ile przygotowały do przyszłego wykonywania zawodu. Na podstawie wyników badania podejmowane
są działania, w kierunku zapewnienia jak najlepszego przebiegu praktyk
poprzez współpracę uczelni z pracodawcami.
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Badanie opinii pracodawców na temat kompetencji absolwentów UM
realizowane przez Biuro Karier

Jest to badanie opinii przedstawicieli rynku pracy na temat jakości
kwalifikacji uzyskiwanych przez naszych studentów w toku edukacji.
Pozwala ono na dostosowanie programu kształcenia do rzeczywistych
oczekiwań pracodawców, co przełoży się na znaczące zwiększenia szans
absolwentów na rynku pracy.
Badanie jest realizowane wśród pracodawców, u których nasi studenci
odbywają praktyki i staże zawodowe oraz pozostałych z interesujących
nas branż, zatrudniających absolwentów naszej Uczelni. W ten sposób
poznajemy słabe i mocne strony kształcenia na UM w Lublinie oraz
dowiadujemy się, jak lepiej przygotować studentów do podjęcia pracy
zawodowej i jakie rodzaje szkoleń i warsztatów włączyć do oferty Biura
Karier.
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Informator powstał w oparciu o materiały Działu Jakości Kształcenia
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
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