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Wstęp 
 

            

1. Problematyka badań 

1.1 Przedmiot i cel badania 

 

Przedmiotem badania była ocena jakości kształcenia w aspekcie oceny pracy dydaktycznej 

nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w roku akademickim 2014/2015. Ocena prowadzących 

zajęcia jest 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 studentów w zakresie edukacji i stosowanych w jej 

ramach metod dydaktycznych. Jednym ze źródeł informacji na temat skuteczności stosowanych metod 

jest opinia samych studentów. 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 studentów 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 dydaktyki na naszej Uczelni. W szczególności 

zwrócono uwagę na zaangażowanie i przygotowanie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. Badanie 

realizowano za pomocą elektronicznego modułu ankietyzacji w systemie Wirtualna Uczelnia. 

Kwestionariusz ankiety 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 roku akademickim 2014/2015 przedstawiono poniżej.  

 

1.    Punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystywania czasu podczas zajęć 

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 
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6.    Dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć oraz konsultacji 

 

2. Udział studentów w ocenie zajęć dydaktycznych 
 

Charakterystyka wskaźników frekwencji w badaniu 

 

Moduł w systemie Wirtualna Uczelnia służący ankietyzacji nie umożliwia określenia ogólnej liczby 

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

akademickim. Jest to możliwe jedynie na poziomie pojedynczych zajęć. Do określenia rzetelności 

wyników oceny nauczycieli akademickich na poziomie globalnym posłużono się dwoma pośrednimi 

wskaźnikami frekwencji studentów w badaniu, takimi jak: odsetek wypełnionych ankiet oraz odsetek 

ocenionych zajęć dydaktycznych. Pierwszy z nich jest stosunkiem wszystkich ankiet wygenerowanych 

studentom w danym roku akademickim do liczby ankiet przez nich wypełnionych.  Liczba ankiet 

wygenerowanych stanowi iloczyn liczby osób studiujących w danym roku akademickim oraz liczby 

zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyli studenci.  

Drugi wskaźnik frekwencji jest uzupełnieniem pierwszego i pozwala na ocenę tego, jaki odsetek 

spośród wszystkich zajęć dydaktycznych realizowanych w danym roku akademickim został poddany 

ocenie. Za zajęcia nieocenione uznawano te, których nie ocenił ani jeden student.  

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

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

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

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

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

takiego wskaźnika byłoby zatem zbyt czasochłonne a jego wartość informacyjna niewielka.  

 

Frekwencja w badaniu  

 

Do roku 2013/2014 liczba ankiet wygenerowanych ciągle rosła, a dzięki ciągłemu doskonaleniu 

procesu ankietyzacji oraz jej promocji wśród studentów osiągnięto również najwyższy 

odsetek ankiet wypełnionych. W roku 2014/2015 liczba wygenerowanych ankiet została utrzymana na 

podobnym poziomie co w dwóch poprzednich edycjach badania. Pomimo działań promujących 

ankietyzację liczba wypełnionych ankiet spadła o ponad 10%, w porównaniu z poprzednią edycją 

badania, co zaowocowało frekwencją na poziomie 18,02%.  Jest to najniższa frekwencja analizując 

wskaźniki z ostatnich 5 lat. Należałoby podjąć konsultacje z przedstawicielami studentów, by 

dowiedzieć się co mogło wpłynąć na taki spadek frekwencji w badaniu.  

Tabela 1 zawiera dane o frekwencji w poszczególnych edycjach badania.  

Tabela 1. Frekwencja w ocenie zajęć dydaktycznych w latach 2010-2015 
Rok akademicki Liczba ankiet 

wygenerowanych 

Liczna ankiet 

wypełnionych 

Odsetek ankiet wypełnionych 

2010/2011 64 266 13 867 21,58 % 

2011/2012 106 478 28 469 26,74 % 

2012/2013 333 588 79 526 23,84 % 



Ocena prowadzących zajęcia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 2014/2015 
 

 
5 

 

2013/2014 340 036 99 420 29,24 % 

2014/2015 331 659 59 765 18,02 % 

 

Wykres 1 przedstawia skalę zmian, jaka nastąpiła w ostatnich latach pod względem ilości ankiet 

przeznaczonych do wypełnienia przez studentów (wygenerowanych z systemu) oraz liczby 

wypełnionych ankiet.  

Wykres1.  Zmiana skali procesu ankietyzacji od roku 2010/2011 

 
 

Liczba ankiet wygenerowanych w edycji badania 2014/2015 została utrzymana na podobnym 

poziomie, co w roku poprzednim. Odsetek ankiet wypełnionych spadł, w porównaniu z poprzednią 

edycją badania, o ponad 10% i kształtuje się na poziomie 18,02%. Przedmiotową  zmianę zobrazowano 

na Wykresie 2.  

Wykres 2. Zmiana odsetka wypełnionych ankiet w latach 2010-2014 

 
Analizując wyniki stwierdzono duże zróżnicowanie uczestnictwa studentów w badaniu ze 

względu na poszczególne kierunki kształcenia. Najwyższy odsetek ankiet wypełnionych zanotowano na 

kierunkach takich jak Pielęgniarstwo pomostowe (82%), Analityka medyczna (50,14%) i Techniki 

dentystyczne (50,08%). Pozytywnie, na tle pozostałych, wyróżniają się również takie kierunki jak 

Położnictwo pomostowe (42,77%), Kosmetologia I stopnia na Wydziale Farmaceutycznym (35,34%), 
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Położnictwo I stopnia (34,24%) oraz Pielęgniarstwo I stopnia (31,10%). Na wszystkich tych kierunkach 

frekwencja przekraczała 30%. Na pięciu kierunkach frekwencja przekroczyła 20%. Najniższą frekwencję 

zanotowano na kierunkach takich jak Fizjoterapia II stopnia (10,79%), kierunek Lekarski na II Wydziale 

Lekarskim (11,15%), Zdrowie publiczne II stopnia (11,54%) oraz Pielęgniarstwo II stopnia (11,99%).  

Szczegółową analizę frekwencji według kierunku studiów przedstawia Tabela 2. 

Tabela 2. Frekwencja studentów w badaniu ze względu na kierunek studiów i tryb studiowania. 

 

Na studiach stacjonarnych odsetek wypełnionych ankiet wyniósł on 18,74%, a na studiach 

niestacjonarnych 13,26%. Wśród kierunków realizowanych w trybie stacjonarnym zaobserwowano 

duże odchylenie od wartości średniej. Odsetek ankiet wypełnionych wahał się od 11,23% do 50,14%. 

Na studiach niestacjonarnych odnotowano przypadek kierunku Farmacja, w którym odsetek ankiet 

wypełnionych był najniższy i wyniósł 2,66% oraz przypadek kierunku Pielęgniarstwo pomostowe, w 

którym odsetek ankiet wypełnionych był najwyższy i wyniósł 82%. 

W porównaniu z poprzednią edycją badania odnotowano spadek odsetka wypełnionych ankiet 

na piętnastu kierunkach. Szczególnie wysoki spadek frekwencji odnotowano na kierunkach takich jak 

Kosmetologia I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym (spadek odpowiednio o 45,64 

Wygenerowano Wypełniono % Wygenerowano Wypełniono % Wygenerowano Wypełniono %

Analityka medyczna 6659 3339 50,14% 6659 3339 50,14%

Dietetyka 3832 934 24,37% 3832 934 24,37%

Elektroradiologia 3976 1160 29,18% 3976 1160 29,18%

Farmacja 24793 3312 13,36% 1165 31 2,66% 25958 3343 12,88%

Fizjoterapia I 11832 2552 21,57% 11832 2552 21,57%

Fizjoterapia II 9348 1073 11,48% 2445 200 8,18% 11793 1273 10,79%

Kosmetologia I° Wydział NoZ 574 87 18,46% 574 87 18,46%

Kosmetologia I° Wydział 

Farmaceutyczny
2057 727 35,34% 2057 727 35,34%

Kosmetologia II° Wydział 

Farmaceutyczny
2138 317 14,83% 2138 317 14,83%

Lekarski I wydział 57811 8408 14,54% 15651 1940 12,40% 73462 10348 14,09%

Lekarski II wydział 58595 6579 11,23% 17101 1862 10,89% 75696 8441 11,15%

Lekarsko-dentystyczny 20558 4497 21,87% 5876 1017 17,31% 26434 5514 20,86%

Pielęgniarstwo pomostowe 400 328 82,00% 400 328 82,00%

Pielęgniarstwo I 24408 7590 31,10% 24408 7590 31,10%

Pielęgniarstwo II 15768 1890 11,99% 15768 1890 11,99%

Położnictwo - pomostowe 940 402 42,77% 940 402 42,77%

Położnictwo I 15010 5140 34,24% 15010 5140 34,24%

Położnictwo II 4278 696 16,27% 4278 696 16,27%

Ratownictwo Medyczne 7441 1787 24,02% 7441 1787 24,02%

Techniki Dentystyczne 3083 1544 50,08% 3083 1544 50,08%

Zdrowie Publiczne I 8938 1547 17,31% 8938 1547 17,31%

Zdrowie Publiczne II 6982 806 11,54% 6982 806 11,54%

RAZEM: 288081 53985 18,74% 43578 5780 13,26% 331659 59765 18,02%

Stacjonarne
Kierunek

Niestacjonarne Frekwencja ogółem
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i 34,44 punktów procentowych), Fizjoterapia II stopnia (spadek o 34,88 punktów procentowych) oraz 

Zdrowie publiczne II stopnia (spadek o 32,78 punkty procentowe).  

Na ośmiu kierunkach odnotowano wzrost odsetka wypełnionych ankiet.  Najwyższy wzrost 

frekwencji wystąpił na kierunkach Analityka medyczna (wzrost o 17,97 punktów procentowych), 

Położnictwo I stopnia (wzrost o 17,76 punktów procentowych) oraz Pielęgniarstwo II stopnia (wzrost o 

16,76 punktów procentowych). Szczegółową analizę frekwencji w/g kierunków studiów i poprzednich 

edycji badania zawarto w Tabela 3. 

Tabela 3. Frekwencja w badaniu na poszczególnych kierunkach w latach 2012-2015 

  Frekwencja w roku 

2012/2013 

Frekwencja w roku 

2013/2014 

Frekwencja w 

roku 2014/2015 

Zmiana frekwencji w 

stosunku do roku 

2013/2014 

Analityka Medyczna 31,42 32,17 50,14 17,97 

Dietetyka 36,30 43,30 24,37 -18,93 

Elektroradiologia 41,75 26,86 29,18 2,32 

Farmacja 3,66 21,86 12,88 -8,98 

Fizjoterapia I 27,73 24,77 21,57 -3,20 

Fizjoterapia II 20,44 45,67 10,79 -34,88 

Kosmetologia I° Wydział 

NoZ 
38,89 45,13 18,46 -26,67 

Kosmetologia I° Wydział 

Farmaceutyczny 
- 69,78 35,34 -34,44 

Kosmetologia II° Wydział 

Farmaceutyczny 
- 60,47 14,83 -45,64 

Lekarski I wydział 19,95 25,26 14,09 -11,17 

Lekarski II wydział 22,77 35,91 11,15 -24,76 

Lekarsko-dentystyczny 22,38 21,72 20,86 -0,86 

Pielęgniarstwo 

pomostowe 
- - 82,00 82,00 

Pielęgniarstwo I 46,02 21,40 31,10 9,70 

Pielęgniarstwo II 16,49 28,75 11,99 16,76 

Położnictwo pomostowe 7,71 28,46 42,77 14,31 

Położnictwo I 23,84 16,48 34,24 17,76 

Położnictwo II 17,90 33,91 16,27 -17,64 

Ratownictwo Medyczne  30,08 30,79 24,02 -6,77 

Techniki Dentystyczne 21,69 36,88 50,08 13,20 

Zdrowie Publiczne I 30,12 24,05 17,31 -6,74 

Zdrowie Publiczne II 15,45 44,32 11,54 -32,78 

RAZEM: 23,84 29,24 18,02 -11,22 

 

Drugi wskaźnik frekwencji w badaniu informuje o odsetku zajęć dydaktycznych ocenionych 

przez studentów w roku akademickim 2014/2015. Studenci oceniali nauczycieli akademickich podczas 

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

zajęcia, które realizował. 

 

Z danych wynika, że większość zajęć dydaktycznych oraz nauczycieli je prowadzących została 

oceniona. Na poziomie całej Uczelni oceniono 74% zajęć dydaktycznych. Porównując poszczególne 

kierunki najgorzej wypada kierunek Farmacja, gdzie oceniono 57,46% zajęć dydaktycznych. 
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Szczególnie niski poziom ocenionych zajęć na tym kierunku wystąpił na studiach niestacjonarnych 

(17,96%). Niekorzystnie pod tym względem prezentuje sie także kierunek Lekarski,  powadzony 

zarówno na I jak i II Wydziale Lekarskim (odpowiednio 67,10% i 62,51%). Na pozostałych kierunkach 

sytuacja wygląda zadowalająco, gdyż wszystkie zajęcia zostały ocenione w ponad 75%. Wskaźnik 100% 

ocenionych zajęć dydaktycznych został osiągnięty w przypadku dwóch kierunków. Były to kierunki 

prowadzone w trybie studiów „pomostowych”, takie jak Pielęgniarstwo pomostowe i Położnictwo 

pomostowe. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że ilość przedmiotów a tym samym osób 

prowadzących zajęcia dydaktyczne  na tych kierunkach była znacznie niższa niż na pozostałych, stąd 

wynik ten był w tych przypadkach łatwiejszy do osiągnięcia. Odsetek zajęć dydaktycznych ocenionych 

w roku akademickim 2014/2015 z podziałem na kierunek studiów zawiera Tabela 4.  

Tabela 4. Odsetek zajęć dydaktycznych ocenionych w roku akademickim 2014/2015 

 

Liczba zajęć
Zajęcia 

ocenione
% Liczba zajęć

Zajęcia 

ocenione
% Liczba zajęć

Zajęcia 

ocenione
%

Analityka medyczna 307 265 86,32% 307 265 86,32%

Dietetyka 181 178 98,34% 181 178 98,34%

Elektroradiologia 234 188 80,34% 234 188 80,34%

Farmacja 708 519 73,31% 284 51 17,96% 992 570 57,46%

Fizjoterapia I 261 243 93,10% 261 243 93,10%

Fizjoterapia II 184 164 89,13% 71 60 84,51% 255 224 87,84%

Kosmetologia I° Wydział NoZ 28 27 96,43% 28 27 96,43%

Kosmetologia I° Wydział 

Farmaceutyczny
98 92 93,88% 98 92 93,88%

Kosmetologia II° Wydział 

Farmaceutyczny
106 87 82,08% 106 87 82,08%

Lekarski I wydział 1756 1258 71,64% 1156 696 60,21% 2912 1954 67,10%

Lekarski II wydział 1729 1221 70,62% 1120 560 50,00% 2849 1781 62,51%

Lekarsko-dentystyczny 879 751 85,44% 537 349 64,99% 1416 1100 77,68%

Pielęgniarstwo pomostowe 40 40 100% 40 40 100%

Pielęgniarstwo I 446 421 94,39% 446 421 94,39%

Pielęgniarstwo II 285 256 89,82% 285 256 89,82%

Położnictwo - pomostowe 20 20 100% 20 20 100%

Położnictwo I 378 356 94,18% 378 356 94,18%

Położnictwo II 129 122 94,57% 129 122 94,57%

Ratownictwo Medyczne 315 265 84,13% 315 265 84,13%

Techniki Dentystyczne 221 219 99,10% 221 219 99,10%

Zdrowie Publiczne I 329 295 89,67% 329 295 89,67%

Zdrowie Publiczne II 123 121 98,37% 123 121 98,37%

RAZEM: 8697 7048 81,04% 3228 1776 55,02% 11925 8824 74,00%

Kierunek
Stacjonarne Niestacjonarne  Ogółem
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3. Ogólna ocena procesu dydaktycznego na UM w Lublinie 
 

Ogólna ocena procesu kształcenia na UM w Lublinie wynosi 4,541 . Została ona wyliczona ze 

wszystkich ocen wystawionych przez studentów nauczycielom akademickim realizującym zajęcia 

dydaktyczne w roku akademickim 2014/2015. Wszystkie pojedyncze oceny potraktowano tu łącznie, 

bez podziału na poszczególne kryteria oceny, kierunki i lata studiów.  

Uwzględniając w analizie ocen podział na semestry zauważono, że nieco wyżej oceniono zajęcia 

realizowane w semestrze zimowym niż w semestrze letnim. Tabela 5 zawiera oceny kształcenia w obu 

semestrach roku akademickiego 2014/2015. 

Tabela 5. Ogólna ocena procesu kształcenia na UM w Lublinie w roku 2014/2015 

 
 

W stosunku do poprzedniej edycji badania ogólna ocena kształcenia na UM wzrosła. Choć 

wzrost ten jest stosunkowo niewielki i stanowi 0,05 to szczególnie w porównaniu z rokiem 

akademickim 2010/2011 jest to zmiana istotna. Dane zawarto na Wykresie 3.  

Wykres 3. Ogólna ocena dydaktyki na UM w latach 2011-2014 

 

Badania wykazały, że najlepiej ocenianym aspektem kształcenia na UM Lublinie jest, podobnie 

jak w poprzedniej edycji badania, przygotowanie merytoryczne nauczycieli do zajęć (4,61). Studenci 

wysoko oceniają stopień wiedzy nauczycieli akademickich jednak najniżej ocenione aspekty kształcenia 

związane z przekazywaniem tej wiedzy. Analizując dane z poprzednich lat należy zaznaczyć, że jest to 

tendencja występująca w każdej edycji badania. Umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy 

przez nauczyciela oraz umiejętność budowania relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu  

i aktywności zostały ocenione odpowiednio na 4,48 i 4,46 w pięciostopniowej skali. Pozostałe 

elementy takie jak dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć i konsultacji, sprawiedliwość 

sposobu przyznawania zaliczenia oraz punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystywania 

czasu podczas zajęć zostały ocenione, podobnie jak w poprzedniej edycji badania, w granicach średniej 

ogólnej. Oceny poszczególnych aspektów kształcenia w roku akademickim 2014/2015 zawiera Wykres 

4. 
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Wykres 4. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na UM w Lublinie w roku 2014/2015 

 

4. Ocena dydaktyki na poszczególnych Wydziałach UM w Lublinie 
 

Średnie oceny kształcenia na poszczególnych Wydziałach różnią się nieznacznie między sobą.  

Najniżej oceniony został I Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym (4,51). Najwyżej oceniony 

został Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Analityki Medycznej (4,63). Nieznacznie spadła ocena 

Wydziału Nauk o Zdrowiu (z 4,55 na 4,54). Pozostałe Wydziały odnotowały wzrost oceny kształcenia. 

W przypadku Wydziału Farmaceutycznego oraz II Wydziału Lekarskiego był to wzrost rzędu 0,09, a w 

przypadku I Wydziału Lekarskiego rzędu 0,06. Widoczna jest więc systematyczna poprawa co świadczy 

o skuteczności systemu doskonalenia jakości kształcenia na naszej Uczelni. Wyniki zawiera Wykres 5.  

                                                           
1Średnia arytmetyczna wszystkich ocen wystawionych nauczycielom akademickim w roku akademickim 2014/2015. 
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Wykres 5. Ogólna ocena kształcenia na Wydziałach UM w Lublinie 

 
 

Wykres 6 przedstawia zestawienie wszystkich objętych badaniem kierunków studiów 

prowadzonych na UM w Lublinie. Ranking stworzono dla celów porównawczych, jednak należy 

zachować ostrożność podczas wyciągana na jego podstawie wniosków. Wydaje się, że ocena kierunku 

bardziej odzwierciedla poziom oczekiwań studentów pod względem kształcenia, niż rzeczywistą jakość 

procesu dydaktycznego na każdym z kierunków. Prawdopodobnie kierunki ocenione najniżej nie 

spełniają oczekiwań studentów w pełni, gdyż oczekiwania te są bardzo wysokie. Najniżej ocenione 

zostały kierunki takie jak Zdrowie publiczne I stopnia (4,33), Położnictwo II stopnia (4,25) oraz 

Kosmetologia I stopnia prowadzona na Wydziale Nauk o Zdrowiu (4,25). Najwyżej zostały ocenione 

kierunki takie jak Elektroradiologia, Położnictwo pomostowe i Pielęgniarstwo pomostowe (wszystkie 

uzyskały ocenę 4,88). 
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Wykres 6.  Ocena kształcenia na poszczególnych kierunkach w roku 2014/2015. 

 
 

4.1      Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 

 

Ogólna ocena kształcenia na Wydziale 

 

Średnia ocena procesu kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki 

Medycznej wyniosła 4,63. W roku akademickim 2014/2015 jest to najwyżej oceniony przez studentów 

Wydział na UM (patrz Wykres 5). W stosunku do oceny z poprzedniej edycji badania, która wyniosła 

4,54 zanotowano wzrost o 0,09. Podobnie jak w roku poprzednim dwie najniższe oceny uzyskały 

aspekty związane z przekazywaniem treści merytorycznych studentom podczas zajęć. 

 Najniżej ocenionym aspektem została umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze 

studentami uzyskując ocenę 4,52 na pięciostopniowej skali. Drugi najniżej oceniony aspekt jest 

związany z umiejętnością skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela (4,54). Aspekty te 

zanotowały nieznaczny wzrost oceny w porównaniu z rokiem poprzednim (w obu przypadkach wzrost 

o 0,08 punkta). Pozostałe aspekty kształcenia zostały ocenione powyżej średniej.  

Najwyżej ocenionym aspektem kształcenia na Wydziale zostało przygotowanie merytoryczne 

nauczyciela do zajęć osiągając wysoką ocenę wynoszącą 4,72. Wysoką ocenę osiągnęły także czynniki 

takie jak: punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystywania czasu podczas zajęć (4,70) oraz 

dostępność nauczyciela w czasie zajęć i konsultacji (4,67).  

Ocenę Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej ze względu na 

poszczególne aspekty kształcenia przedstawia Wykres 7. 
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Wykres 7. Ocena Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej ze względu na poszczególne aspekty 
kształcenia 
 

 

 

W dalszej części raportu przeprowadzono analizę ocen na poszczególnych kierunkach Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej. 

 

 Farmacja 

 

Kierunek Farmacja w roku akademickim 2014/2015 został oceniony przez studentów na 

wysokim poziomie. Ocena 4,53 sytuuje go na czternastej pozycji w porównaniu z pozostałymi 

kierunkami realizowanymi na UM w Lublinie (Ranking zawiera Wykres 6).  W porównaniu z poprzednią 

edycją badania ocena kształcenia nie uległa zmianie. Oceny w poszczególnych latach akademickich 

przedstawia Wykres 8.  
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Wykres 8. Zmiana oceny kształcenia na kierunku Farmacja 

 
 

 Analizując poszczególne aspekty kształcenia można zauważyć, że szczególnie wysoko 

oceniono, podobnie jak w poprzedniej edycji badania, przygotowanie merytoryczne nauczyciela do 

zajęć (4,66). Powyżej średniej ogólnej (4,53) oceniono także czynnik związany z punktualnością oraz 

efektywnością wykorzystywania czasu podczas zajęć (4,60). Oba te czynniki uległy także nieznacznej 

poprawie w stosunku do poprzedniego roku.  

 Ocenę poniżej średniej ogólnej odnotowano w przypadku trzech czynników. Sprawiedliwość 

sposobu przyznawania zaliczenia oceniono na 4,51, a dostępność nauczyciela dla studentów w czasie 

zajęć oraz konsultacji oceniono na 4,52 w pięciostopniowej skali.  

Zdecydowanie najniżej studenci oceniali czynnik związany z umiejętnością budowania relacji 

ze studentami (4,41). Wykres 9 zawiera oceny wszystkich objętych badaniem aspektów kształcenia.  

Wykres  9. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku Farmacja. 

 
 

Wśród studentów kierunku Farmacja widoczna jest nieznaczna różnica w ocenach 

poszczególnych aspektów kształcenia ze względu na formę studiów. Studenci stacjonarni oceniali 
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niemal każdy aspekt kształcenia nieco wyżej niż studenci studiów niestacjonarnych. Studenci studiów 

stacjonarnych o 0,21 punkta wyżej oceniali dostępność nauczyciela w czasie zajęć oraz konsultacji, a 

o 0,16 punkta wyżej oceniali umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami.  Wśród 

pozostałych czynników różnica wynosi mniej niż 0,1 punkta. Należy zatem dokonać dodatkowej analizy 

sytuacji pod tym względem, gdyż dane z badania ankietowego nie umożliwiają ustalenia przyczyny 

różnicy w ocenach. Wykres 10 zawiera zestawienie ocen ze względu na formę studiów.  

Wykres 10. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku Farmacja według formy studiów 

 
 

 

Dzięki pogłębionej analizie komentarzy umieszczanych przez studentów w ankiecie, które 

stanowią uzasadnienie wystawianych ocen, możliwe jest przybliżenie przyczyn zdarzającego się w 

niektórych przypadkach niezadowolenia.  

Główną przyczyną niezadowolenia studentów z jakości kształcenia były czynniki związane z 

atmosferą panującą podczas zajęć oraz konsultacji. Według studentów budowanie odpowiednich 

relacji na linii student-nauczyciel i sposób przekazywania wiedzy jest równie ważny jak inne aspekty 

kształcenia. Jeden ze studentów pisze: „Nauczyciel nie potrafił zbudować jakiejkolwiek relacji ze 

studentami. Gdy studenci mieli jakieś problemy ze zrozumieniem treści nauczyciel odzywał się tonem 

pretensjonalnym, niejednokrotnie podnosząc głos”. 

Kolejnym aspektem budzącym zastrzeżenia studentów jest nieprawidłowa organizacja zajęć. 

Jeden ze studentów pisze: „Zajecia za dlugie, nudne. Nie ma co robic przez tyle czasu. Uwazam, ze to 

nie wina prowadzącego, tylko źle ułożonego programu”. Należałoby więc dokonać analizy sylabusów i 

planów zajęć by jak najlepiej dopasować program kształcenia do wymagań studentów oraz zapewnić 

jego optymalną realizację. 

Zwracano także uwagę na niezrozumiałość treści przekazywanych w czasie zajęć oraz 

nieadekwatny, do poziomu posiadanej wiedzy przez studentów, stopień trudności zajęć. Wskazywano 

także, że niektóre treści są dostępne jedynie w języku angielskim, którego znajomość według 

studentów nie jest obowiązkowa w procesie kształcenia. Jeden ze studentów pisze:  „Zajęcia i treści 

przekazywane przez nauczyciela były dla studentów niezrozumiałe. Studenci zostali "wrzuceni na 
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głęboką wodę" - na zasadzie masz polecenie i pracuj w bazach danych. Wszystkie bazy danych były w 

języku angielskim, a znajomość tego języka nie jest obowiązkowa na studiach”. W przypadku 

przedmiotu Interakcja toksykologiczna leku wskazano także, że: „Przedmiot bardzo ciekawy, niestety 

my jako studenci 3 roku nie mamy wystarczającej wiedzy z zakresu znajomosci leków aby przyniósł on 

nam większe korzyści. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie tego przedmiotu na 5 rok”. 

Dużą uwagę studenci zwracają na przygotowanie nauczyciela do prowadzenia zajęć. W 

komentarzach odnotowują przypadki, w których wiedza nauczyciela, zdaniem studentów, jest 

niewystarczająca bądź zajęcia prowadzone są jedynie w oparciu o odczytywanie prezentacji 

multimedialnych.  Wskazano, że: „pan magister nie był w ogóle przygotowany do zajęć, przed zajęciami 

nie przeczytał nawet skryptu”, „Zawsze my musieliśmy przynosić prezentacje a gdy o coś więcej 

pytaliśmy to obydwie panie mgr. odsyłały nas do książek”. 

W paru przypadkach odnotowano absencję nauczyciela na zajęciach lub spóźnienia. Z 

niezadowoleniem spotkały się także sytuacje, w których nauczyciel odwoływał zajęcia. 

Niezadowolenie studentów budziły także niejasne kryteria zaliczania zajęć. Wskazywano 

również na brak udostępniania prezentacji z wykładów przez prowadzących zajęcia, co wraz z szybkim 

tempem prowadzenia zajęć skutkowało trudnością w opanowaniu materiału potrzebnego do zaliczenia 

przedmiotu i potrzebą posiłkowania się notatkami studentów z poprzednich lat. 

Pozytywne komentarze dotyczyły przede wszystkim wysokiego przygotowania 

merytorycznego prowadzących zajęć połączonego z umiejętnościami skutecznego przekazywania 

wiedzy. Doceniani są nauczyciele, którzy potrafią atrakcyjnie przekazać wiedzę i wymagają aktywnego 

uczestnictwa w zajęciach. Jeden ze studentów pisze: „przekazuje wiedzę w sposób atrakcyjny, 

wymagający zaangażowania ze strony studenta. Zwykle odbywa się to na zasadzie konstruktywnej 

dyskusji ze studentem. Uczy to logicznego podejścia do sytuacji”. 

Studenci Farmacji przykładają także wagę do aspektu dostępności nauczycieli podczas zajęć i 

konsultacji. W komentarzach pozytywnie odnoszono się także do możliwości kontaktu z prowadzącym 

poza ustalonymi godzinami konsultacji. Jeden ze studentów pisze: „Pani profesor dostępna jest nie 

tylko w preferowanym czasie zajęć i konsultacji, ale także, w uzasadnionych przypadkach, poza nim. 

Stara się iść na rękę studentowi, gdy ten nie może przyjść w czasie konsultacji”. 

Wskazano również elementy dydaktyki, które studenci oceniają szczególnie wysoko u 

nauczycieli prowadzących zajęcia. Doceniane jest: 1) wzbogacanie zajęć o treści ponadprogramowe i 

ciekawostki, 2) utrwalanie materiału poprzez powtórki najważniejszych fragmentów poprzednich 

zajęć, 3) wykorzystywanie zróżnicowanych metod dydaktycznych, w tym przejrzystych prezentacji 

multimedialnych, 4) pomoc i nadzór w przygotowywaniu preparatów i realizacji prac zaliczeniowych. 

 

 

 

Wnioski i rekomendacje  

 

 Kierunek Farmacja został oceniony przez studentów wysoko. Obecna ocena jest podobna jak 

w poprzedniej edycji badania i wynosi 4,53.  

 Chcąc doskonalić jakość kształcenia należy zacząć od poprawy sytuacji pod względem najniżej 

ocenionego aspektu dydaktyki, którym jest umiejętność budowania przez nauczyciela relacji 

ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. 
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 W stosunku do poprzedniej edycji badania pogorszeniu uległa ocena: umiejętności 

budowania odpowiednich reakcji ze studentami oraz dostępność nauczyciela podczas zajęć 

i konsultacji. Odnośnie pierwszego problemu w komentarzach wskazywano na zdarzające się 

problemy związane z niekulturalnym zachowaniem niektórych nauczycieli oraz 

wprowadzaniem nerwowej atmosfery podczas zajęć, niesprzyjającej aktywności i 

zaangażowaniu. Odnośnie dostępności podczas zajęć oraz konsultacji odnotowano przypadki 

absencji nauczyciela oraz odwoływania zajęć.  

 Studenci wskazywali na problemy z przyswojeniem wiedzy, w przypadku gdy jest ona dostępna 

jedynie w języku angielskim.  

 Wskazywano również przypadki, kiedy nauczyciel nie był wystarczająco przygotowany do 

realizowanych zajęć.  

 W przypadku przedmiotu Interakcja toksykologiczna leku wskazano, że studenci mają zbyt 

małą wiedzę by w pełni przyswoić informacje przekazywane w ramach zajęć. 

 

Analityka Medyczna 

 

W roku akademickim 2014/2015 proces dydaktyczny na kierunku Analityka medyczna został 

oceniony na 4,69. Jest to najwyższy wynik w stosunku do dotychczasowych edycji badania i klasyfikuje 

ten kierunek na 6 miejscu wśród wszystkich kierunków realizowanych na UM w Lublinie (ranking 

kierunków zawiera wykres 6). Odnotowywany jest także coroczny systematyczny wzrost oceny, która 

w edycji 2010/2011 wynosiła zaledwie 4,36. Wykres 11 zawiera zestawienie ocen z poszczególnych lat.  

Wykres 11. Zmiana oceny kształcenia na kierunku Analityka medyczna 

 
 

Biorąc pod uwagę szczegółowe aspekty kształcenia na kierunku, odnotowano, że trzy z nich 

zostały ocenione poniżej średniej ogólnej (4,69). Były to: umiejętność skutecznego przekazywania 

wiedzy przez nauczyciela (4,59), sprawiedliwość sposobu przyznawania zaliczenia (4,64) oraz 

umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i 

aktywności (4,58). 
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 Pozostałe aspekty oceniono powyżej średniej ogólnej, a najwyższą ocenę (4,80) osiągnął 

czynnik związany z przygotowaniem merytorycznym nauczyciela do zajęć. 

 Wysoko oceniono także punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystywania czasu 

podczas zajęć (4,78) oraz dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć i konsultacji (4,76).  

Należy zaznaczyć, że w porównaniu z poprzednim badaniem wszystkie aspekty zostały 

ocenione wyżej. Największą zmianę zaobserwowano dla aspektu punktualności i efektywności 

wykorzystania czasu, który oceniono wyżej o 0,17 punkta oraz dla aspektu dostępności nauczyciela dla 

studentów, który oceniono wyżej o 0,18 punkta na pięciostopniowej skali.  

Wykres 12 zawiera oceny wszystkich objętych badaniem aspektów kształcenia. 

Wykres 12.  Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku Analityka medyczna. 

 

Na podstawie pogłębionej analizy danych z badań, którą umożliwiają zebrane komentarze 

studentów uzasadniające oceny, udało się ustalić przyczyny niezadowolenia z niektórych aspektów 

procesu dydaktycznego. Ponadto analiza ta umożliwia pozyskanie cennych wskazówek dla nauczycieli 

akademickich chcących doskonalić swój warsztat dydaktycznych, gdyż często uzasadniano także 

pozytywne oceny, przez co da się zauważyć, jakie czynniki wpływają na szczególne zadowolenie 

studentów, jakie są ich oczekiwania i preferencje w zakresie dydaktyki. 

Na niezadowolenie studentów wpływają przede wszystkim czynniki związane z efektywnym 

przekazywaniem wiedzy podczas zajęć oraz stosowanymi metodami dydaktycznymi. Studenci zwracają 

uwagę, że problemy z przyswojeniem i zanotowaniem wiedzy na zajęciach występują, gdy nauczyciel: 

1) zbyt cicho i niewyraźnie przekazuje informacje, 2) wypowiada się chaotycznie i popełnia błędy, 3) 

podaje sprzeczne informacje, 4) nie podaje wymaganej literatury. Z niezadowoleniem studentów 

spotykają się sytuacje, w których prowadzący nieefektywnie wykorzystuje czas na zajęciach, co 

skutkuje potrzebą nadrobienia materiału przez studenta w czasie wolnym. Jeden ze studentów pisze: 
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„Jeżeli chodzi o prowadzenie ćwiczeń, było one przedstawiane niezrozumiale, zbyt szybko, chaotycznie. 

Więcej nauczyłam sie z książek. Nie wyniosłam z zajęć wiedzy koniecznej do zaliczenia egzaminu”. 

Negatywne komentarze studentów dotyczą także stosowania w procesie kształcenia metod 

„podających”, a zwłaszcza prowadzenia wykładów poprzez odczytywanie prezentacji. Według 

studentów jest to metoda niekorzystna dla efektywnego przyswojenia informacji, szczególnie gdy 

nauczyciel wykorzystuje informacje pozyskane z portalu Wikipedia. Zwracano także uwagę na 

problemy techniczne związane z wyświetlaniem prezentacji.  

Kolejnym czynnikiem budzącym zastrzeżenia studentów był aspekt dostępności nauczyciela w 

trakcie zajęć oraz kosultacji. Mimo, iż ocena ta jest bardzo wysoka (4,76) odnotowuje się przypadki, w 

których prowadzący zajęcia odwołuje zajęcia lub konsultacje. Ze szczególnie negatywnym odbiorem 

studentów wiążą się sytuacje, w których nauczyciel przekłada zajęcia na późniejszy termin lub nie 

informuje studentów o nieobecności. 

Komentarze studenckie odnoszą się także do standardów zaliczeń przedmiotów. Studenci 

zwracają uwagę na nieprawidłowości podczas procesu egzaminowania lub uzyskiwania zaliczeń z 

przedmiotów. Jeden ze studentów pisze: „Testy jednokrotnego wyboru, w których w jednym pytaniu 

jest więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź i trzeba wybrać "najbardziej prawdziwą", to troszeczkę... 

nie bardzo weryfikują wiedzę studenta”. Studenci zwracają także uwagę, że przy zaliczeniach pojawiały 

się pytania wykraczające poza zakres materiału przekazywanego na zajęciach. Wskazano, że: „Wielu 

informacji nie udało się znaleźć w podręcznikach zalecanych przez prowadzących, ani nie były 

omawiane na zajęciach”. 

Zdarzały się również przypadki, kiedy postawa osoby prowadzącej zajęcia wprowadzała 

atmosferę niesprzyjającą aktywności i zaangażowaniu studentów, co miało niekorzystny wpływ na 

przebieg zajęć. Choć są to przypadki pojedyncze należy dążyć do ich eliminacji, gdyż wpływają 

negatywnie na proces kształcenia i wizerunek Uczelni wśród studentów.   

Elementy dydaktyki szczególnie doceniane przez studentów dobrze przedstawiają komentarze, 

z których wybrano te, najbardziej reprezentatywne. Główną informacją, jaką można uzyskać z 

komentarzy jest bardzo dobry odbiór zajęć, które nastawione są na interakcję ze studentem oraz 

praktykę. Wskazano, że: „wszystkie zagadnienia zostały wytłumaczone na zasadzie przyczyna-skutek, 

dzięki czemu wszystko dobrze zrozumiałam”, „Największy nacisk kładziony był na rzeczy istotne i 

przydatne w przyszłej pracy. Materiał brany był stopniowo bez przeładowania zajęć informacjami. Taka 

wiedza pozostaje pomimo upływu czasu” oraz „Zajęcia nie polegały na przekazywaniu dużej ilości teorii 

ale bardziej na rozwiązywaniu problemów diagnostycznych, analizowaniu przypadków pacjentów. 

Mogliśmy nauczyć się jak łączyć niektóre objawy, jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta 

co z pewnością może przydać się w późniejszym życiu”.   

Doceniano również nauczycieli, którzy wprowadzali na zajęciach pozytywną atmosferę 

sprzyjającą zaangażowaniu i aktywności. Szczególnie dobrze oceniano prowadzących dostępnych 

podczas trwania zajęć i odpowiadających na pytania studentów oraz wyjaśniających niezrozumiałe 

informacje. Wskazano, że: „Brak stresującej atmosfery i przyjazne podejście nauczyciela zachęcało do 

samodzielnego zgłaszania się do czytania tekstów lub odpowiadania na pytania” oraz „Na zajęciach 

praktycznych studenci mogli swobodnie zadawać pytania i prosić wykładowce o podejście do 

mikroskopu . Dopytywanie o szczegóły tematu zajęć zawsze odbieranie było pozytywnie”. 

Wysoko oceniano nauczycieli prezentujących dużą wiedzę merytoryczną oraz mających 

doświadczenie związane z wykładanym przedmiotem. 
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Wnioski i rekomendacje  

 

 Kierunek Analityka medyczna został oceniany wysoko. Widoczny jest również systematyczny 

wzrost satysfakcji studentów od początkowej edycji badania. Ogólna ocena kształcenia w roku 

akademickim 2014/2015 kształtuje się na poziomie 4,69 na pięciostopniowej skali. 

 Chcąc doskonalić proces kształcenia należy zacząć od takich aspektów jak: umiejętność 

skutecznego przekazywania wiedzy przez nauczyciela oraz umiejętność budowania przez 

nauczyciela relacji ze studentami sprzyjających zaangażowaniu i aktywności.  

 Należy eliminować zdarzające się przypadki nieprzygotowania nauczycieli do zajęć.  

 Należałoby pdokonać weryfikacji sylabusów  przedmiotów i uzupełnić je o literaturę wymaganą 

do zaliczenia.   

 Należy doskonalić warsztat dydaktyczny nauczycieli akademickich. Szczególnie należy unikać 

form podających podczas wykładu, polegających na odczytywaniu prezentacji.  

 Studenci szczególnie doceniają zajęcia realizowane w formie interaktywnej, polegające na 

zaangażowaniu zarówno nauczyciela jak i studentów.  

 Studenci szczególnie doceniają zajęcia, podczas których położony jest nacisk na kształtowanie 

umiejętności praktycznych.  

 Należy eliminować przypadki nieobecności bądź spóźnień prowadzących zajęcia. 

Kosmetologia 

Kierunek Kosmetologia jest realizowany na UM w Lublinie na dwóch Wydziałach: 

Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej oraz Nauk o Zdrowiu. Kształcenie na kierunku 

Kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej odbywa się od roku 

akademickiego 2013/2014  i są to studia I stopnia i II stopnia realizowane formie  stacjonarnej. 

Kosmetologia I stopnia 

 

Kierunek Kosmetologia I stopnia w roku akademickim 2014/2015 został oceniony przez 

studentów na wysokim poziomie. Ocena 4,61 sytuuje kierunek na jedenastym miejscu wśród studiów 

na UM w Lublinie (ranking kierunków zawiera Wykres 6). W porównaniu z poprzednią edycją badania 

odnotowano wzrost średniej ogólnej na poziomie 0,1 punkta w pięciostopniowej skali.  

Analizując oceny uwzględnionych w badaniu aspektów kształcenia na tym kierunku 

zaobserwowano tendencję występującą także na pozostałych kierunkach studiów na UM. 

 Najniżej ocenione zostały dwa aspekty, takie jak: umiejętność skutecznego przekazywania 

wiedzy przez nauczyciela (4,46) oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami 

sprzyjających zaangażowaniu i aktywności (4,48). 

 Pozostałe czynniki oceniono powyżej średniej ogólnej.  

Najwyżej oceniono takie aspekty jak: dostępność nauczyciela dla studentów w czasie zajęć oraz 

konsultacji (4,69) oraz sprawiedliwość sposobu przyznawania zaliczenia (4,68). W porównaniu z 
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poprzednią edycją badania wszystkie czynniki oceniono wyżej. Największy wzrost odnotowano w 

przypadku czynnika związanego ze sprawiedliwością sposobu przyznawania zaliczenia (wzrost z 4,5 na 

4,68). Ocenę poszczególnych aspektów kształcenia zawarto na Wykresie 13.  

Wykres 13. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku Kosmetologia I stopnia. 

 

Mimo ogólnej wysokiej oceny kształcenia analiza komentarzy umieszczanych w ankietach 

dostarcza informacji, jak można zadbać o jego jeszcze wyższą jakość. Wskazano w nich zarówno 

argumenty będące uzasadnieniem negatywnych ocen, jak i pozytywnych, które mogą posłużyć, jako 

przykład dobrych praktyk dla innych nauczycieli, gdyż wskazano w nich czynniki, które w najwyższym 

stopniu wpływają na efektywność przyswajania wiedzy i umiejętności przez studentów.  

Negatywne komentarze studenckie dotyczą przede wszystkim stosowania metod 

„podających”, w tym odczytywania prezentacji co skutkuje niskim zaangażowaniem i aktywnością 

studentów podczas zajęć. Zdarzają się także przypadki nakładania się informacji przekazywanych w taki 

sposób z treściami dostępnymi w literaturze przedmiotu, co nie sprzyja, w opinii studentów, wzrostowi 

wiedzy z danego przedmiotu. Wskazano, że: „Pani mgr czytała slajdy nic nie dodając od siebie, 

prezentacje multimedialne robione z naszej książki. To samo, słowo w słowo opracowywaliśmy w 

domu”. 

Z negatywnym odbiorem spotkała się także sytuacja, w której powtarzano treści bez 

wprowadzania nowych informacji. Jeden ze studentów pisze: „Niestety ale ćwiczenia z kosmetologii 

wyglądały tak, że Doktor przychodziła i kazała utrwalać poznane umiejętności”. Należałoby się także 

przyjrzeć sylabusom przedmiotów i uzupełnić je o podstawy teoretyczne, gdyż studenci zwracają 

uwagę na ich niedostatek, w skutek czego nie mogą czuć się w pełni przygotowani do realizacji 

praktycznej części zajęć. 

Studenci wskazują także przypadek, gdy nie egzekwowano od nich zdobytej wiedzy w postaci 

zaliczenia przedmiotu.  
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Pozytywne komentarze uzasadniające wysoką ocenę prowadzących zajęcia związane były 

przede wszystkim z aspektem umiejętności skutecznego przekazywania wiedzy. Doceniani byli 

prowadzący potrafiący wyłożyć wiedzę w sposób obrazowy, poparty przykładami oraz służący radą i 

pomocą w niezrozumiałych kwestiach.  

Wskazywano także na aspekt budowania pozytywnych relacji ze studentami sprzyjającymi 

zaangażowaniu i aktywności na zajęciach. Duże znaczenie przykładano również do praktycznego 

wymiaru zajęć. Jeden ze studentów pisze: „Częste rozmowy sprzyjały zaangazowaniu się wszystkich 

studentek w zrozumienie poszczegolnych tematów. Na ćwiczeniach bardzo dużo cwiczylismy wiele 

sytuacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzięki czemu opanowalismy te umiejetnosc”. 

 

Wnioski i rekomendacje 

 Kierunek Kosmetologia I stopnia w roku akademickim 2014/2015 został oceniony wysoko. 

Ogólna ocena kształcenia wyniosła 4,61 na pięciostopniowej skali i była wyższa o 0,1 punkta 

niż w roku poprzednim.  

 

 Dążąc do doskonalenia jakości kształcenia na kierunku należy w pierwszej kolejności zadbać o 

takie aspekty kształcenia jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez 

nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami 

sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. 

 Doskonaląc warsztat dydaktyczny należy unikać realizacji zajęć poprzez odczytywanie treści 

prezentacji.  

 Należy stosować metody dydaktyczne przyczyniające się do budowania odpowiednich relacji 

między nauczycielem a studentami.  

 

Kosmetologia II stopnia 

 

Ogólna ocena procesu kształcenia na kierunku Kosmetologia II stopnia wyniosła 4,82, co w 

przypadku pięciostopniowej skali stanowi bardzo wysoką ocenę. Jest to czwarty w kolejności najwyżej 

oceniony kierunek studiów na UM w Lublinie (ranking kierunków zawiera Wykres 6).  

Analiza ocen uwzględnionych w badaniu doprowadziła do odnotowania analogii między I a II 

stopniem studiów na kierunku Kosmetologia.  

Najniżej ocenione zostały dwa aspekty, takie jak: umiejętność skutecznego przekazywania 

wiedzy przez nauczyciela (4,74) oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami 

sprzyjających zaangażowaniu i aktywności (4,75). Pozostałe aspekty oceniono powyżej średniej 

ogólnej. 

 Najwyżej oceniono aspekty, takie jak: punktualność nauczyciela i efektywność wykorzystania 

czasu podczas zajęć (4,88), sprawiedliwość sposobu przyznawania zaliczenia (4,85) oraz dostępność 

nauczyciela podczas zajęć i konsultacji (4,85).  

W porównaniu z poprzednią edycją badania wszystkie czynniki odnotowały wzrost oceny. 

Najbardziej widoczny wzrost zaobserwowano w przypadku aspektu związanego z sprawiedliwością 

sposobu przyznawania zaliczenia (wzrost z 4,74 na 4,85). 
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  Ocenę poszczególnych aspektów kształcenia zawarto na Wykresie 14.  

 

Wykres 14. Ocena poszczególnych aspektów kształcenia na kierunku Kosmetologia II stopnia. 

 

 

Niewielka jest liczba komentarzy umieszczonych w ankiecie przez studentów tego kierunku, 

dlatego trudno jest wskazać konkretne rozwiązania dla doskonalenia jakości kształcenia. Wśród 

nielicznych komentarzy dominują pochwały dla nauczycieli dysponujących wysokim warsztatem 

dydaktycznym i wykorzystującym w procesie kształcenia rozmaite metody dydaktyczne. Doceniane są 

także cechy związane z odpowiednim budowaniem atmosfery podczas zajęć i rozbudzaniem wśród 

studentów pasji do wykonywania zawodu. 

Rekomendacje 

 Kierunek Kosmetologia II stopnia w roku akademickim 2014/2015 został oceniony bardzo 

wysoko. Ocena 4,82 sytuuje kierunek na czwartym miejscu wśród wszystkich kierunków 

realizowanych na UM.  

 Dążąc do doskonalenia jakości kształcenia na kierunku należy w pierwszej kolejności zadbać o 

takie aspekty kształcenia jak: umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy przez 

nauczyciela oraz umiejętność budowania przez nauczyciela relacji ze studentami 

sprzyjających zaangażowaniu i aktywności. Oceny tych aspektów zostały ocenione nieco niżej 

od pozostałych. 

 Studenci doceniają zajęcia, podczas których prowadzący wykazują duże zaangażowanie, 

potrafią stymulować aktywność studentów oraz tworzyć sprzyjającą temu atmosferę. 
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