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W związku ze zmianami legislacyjnymi jakie miały miejsce w Polsce oraz wprowadzeniem tzw. 

symulowanych warunków klinicznych z wykorzystaniem metody symulacji medycznej do procesu 

kształcenia na kierunkach medycznych, zauważa się zmianę paradygmatu kształcenia. Nauczanie 

odbywa się bowiem w specyficznym środowisku symulowanym, wpływającym na percepcję 

środowiska edukacyjnego studentów i nauczycieli akademickich.  

W przeprowadzonym badaniu udział wzięły dwie grupy osób badanych: studenci Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, którzy byli uczestnikami zajęć w Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie 

(n=312) oraz kadra dydaktyczna, realizująca zajęcia w CSM (n=32).  

Bateria testów przeznaczona dla grupy studentów składała się z adaptowanych do warunków 

polskich metod DREEM (Ocena Środowiska Edukacyjnego) i SSE (Skala Satysfakcji z Doświadczenia z 

Symulacją ) oraz autorskiej metody SWS (Student w Symulacji). Nauczyciele akademiccy badani byli 

natomiast autorską metodą PWS (Praca w Warunkach Symulowanych).  

Uzyskane wyniki badań wskazują, iż studenci uzyskali wysoką średnią wartość wyniku ogólnego 

kwestionariusza DREEM oraz jego poszczególnych skal, średnie wyniki w kwestionariuszu SSE i 

podskalach: Debriefing i przemyślenia, Rozumowanie kliniczne i Edukacja kliniczna oraz średnie 

wartości w wyniku ogólnym kwestionariusza PWS. Wszystkie metody stosowane w badaniu 

studentów oraz ich skale korelują ze sobą na poziomie istotnym statystycznie. Badana grupa 

nauczycieli akademickich uzyskała średni wynik w wyniku ogólnym kwestionariusza PWS oraz średnie 

wyniki w skalach Uwarunkowania techniczno-administracyjne i Rozwój profesjonalny nauczycieli. 

W oparciu o przeprowadzone analizy wydaje się, iż środowisko edukacyjne, a konkretnie środowisko 

symulacji medycznej, było dobrze oceniane zarówno przez studentów, jak i  nauczycieli realizujących 

zajęcia w warunkach symulowanych. Warto wskazać także obszary dalszych badań i szkoleń kadry 

dydaktycznej w zakresie organizowania i realizowania procesu edukacji w środowisku symulowanym. 



 

 

The legal changes in the educational system of health professionals in Poland introduced the so-

called simulated clinical environment that utilizes the simulation techniques. The described changes 

of the education environment are bringing a new paradigm of teaching. The new teaching 

environment influences the learning perception of both students and teachers.  

Two groups were included to the study: Medical University of Lublin undergraduate students that 

had classes in the Centre of Medical Simulation (n=312) and faculty teaching at CMS (n=32). DREEM 

inventory, adapted to Polish medical education environment was distributed among students as well 

as SSE and especially prepared for this study SWS (Student in Simulation) survey. Faculty was given a 

customized survey. 

Study results revealed a high general value of DREEM test including particular scales. Average results 

of SSE survey and subscales: debriefing and clinical reasoning, clinical education and general result of 

PWS were also high. All study methods within the students’ group statistically correlated with study 

scales. The Faculty group obtained a medium result form the general PWS survey and medium results 

in the administrative-technical and professional faculty development subscale.  

The simulation environment was positively assed both by students and faculty. Future research areas 

include deeper exploration of the factors influencing the educational environment. 


