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Wstęp  
Zgodnie z polityką jakości kształcenia realizowaną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (UM) 

w roku akademickim 2016/2017 przeprowadzono kolejną edycję badania jakości kształcenia. Badanie 

objęło studentów wszystkich kierunków i poziomów kształcenia, w tym również słuchaczy studiów 

podyplomowych. Przedstawiona w raporcie ocena zajęć dydaktycznych jest elementem całościowej  

Wyniki prowadzonych badań stanowią podstawę dla podejmowanych działań doskonalących a ich 

upowszechnianie ma na celu kształtowanie kultury jakości na naszej Uczelni.  

Niniejszy raport zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów I, II stopnia oraz 

jednolitych magisterskich wszystkich kierunków studiów realizowanych na UM w roku akademickim 

2016/2017.  

 

Problematyka badań 

Przedmiot i cel badania 

Przedmiotem badania są aspekty zajęć dydaktycznych, które są dużym stopniu niezależne od 

jakości pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich. Badanie 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. Stanowi ono uzupełnienie oceny prowadzących zajęcia i umożliwia 

pełniejsze zrozumienie uwarunkowań właściwego przebiegu procesu dydaktycznego. 

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. Dzięki 

systematycznemu monitoringowi 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. Uczestnictwo studentów 

w badaniu przyczynia się do tworzenia kultury jakości na naszej Uczelni, gdyż stwarza możliwość 

współtworzenia wysokich standardów kształcenia. 

W raporcie przedstawiono ocenę przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2016/2017 

z uwzględnieniem podziału na rok studiów1 oraz formę studiów (stacjonarne i niestacjonarne).  

 

Problematyka badań 

Głównym problemem badawczym są uwarunkowania jakości dydaktyki na UM w Lublinie. 

W szczególności zwrócono uwagę na takie czynniki, jak: jakość przekazywanych treści, sposób ich 

przekazywania, oraz czas przeznaczony na realizację zakładanych efektów kształcenia. Badanie 

realizowano za pomocą elektronicznego modułu ankietyzacji w systemie Wirtualna Uczelnia. 

Kwestionariusz 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, a także wprowadzono w dwóch pytaniach (nr 4 i 

6) możliwość wskazania odpowiedzi neutralnej  nie dotyczy, która nie jest brana pod uwagę podczas 

                                                           
1 W wyniku zmian wprowadzanych w planach studiów zdarzają się sytuacje, że przedmiot, mimo że jest realizowany w trakcie jednego roku, 

w zestawieniu przedstawionym w raporcie pojawia się wiele razy. W efekcie wprowadzanych zmian różne roczniki studentów mogą 
realizować dany przedmiot w różnym terminie (w innym semestrze lub na innym roku studiów).  
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liczenia średnich ocen w pytaniach ze skalą liczbową. Podczas oceny przedmiotów realizowanych w 

roku akademickim 2016/2017 postawiono studentom następujące pytania:   

 

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? 

 

Udział studentów w ocenie zajęć dydaktycznych 

Charakterystyka wskaźników w badaniu 

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

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

akademickim. Jest to możliwe jedynie na poziomie pojedynczych zajęć.  

Po dokładnej analizie frekwencji na poszczególnych kierunkach studiów, dokonano próby 

stworzenia wskaźnika, który definiowałby wiarygodność badań, zdając sobie sprawę z niedoskonałości 

każdego przyjętego rozwiązania oraz jego kompromisowości. W związku z tym przyjęto, że to liczba 

ankiet wypełnionych jest podstawą do oceny wiarygodności, a nie frekwencja. W przypadku badań  

ankietowych mamy do czynienia ze  skończoną populacją respondentów, czyli wszystkich studentów 

Uniwersytetu Medycznego biorących udział w badaniu. W analizie wyników badania posłużono się 

dwoma rodzajami wskaźników: poziomem wiarygodności badania oraz odsetkiem ocenionych zajęć 

dydaktycznych. 

Pierwszy wskaźnik (poziom wiarygodności badania) pozwala na ocenę tego, czy uzyskane 

wyniki badania są wiarygodne. Mając przykładowo ogólną liczbę 20 studentów na danym kierunku, 

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 
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W przypadku badania dotyczącego oceny przedmiotów, największy poziom wiarygodności ma 

ankieta dotycząca kierunku Pielęgniarstwo I stopnia (duża liczba ankiet wypełnionych  

i mniejsza populacja) niż na przykład na kierunku Lekarskim zarówno na I jak i na II Wydziale czy 

lekarsko – dentystycznym  (tabela 3). Kierunek Dietetyka II°, mimo tylko 53 ankiet wypełnionych na 319 

wygenerowanych ma dobry wynik poziomu wiarygodności (56,2), choć frekwencja wynosi 6%. Przy 20 

wygenerowanych ankietach, ankiety wiarygodne zaczynałyby się od 7 wypełnionych.  

Drugi wskaźnik (odsetek ocenionych zajęć dydaktycznych) 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). 

Udział studentów w ocenie zajęć dydaktycznych 

 W roku akademickim 2016/2017 zaobserwować można  podobny poziom wskaźnika 

wiarygodności na przestrzeni 3 ostatnich lat. Wykres 1 przedstawia dane o ogólnym poziomie 

wiarygodności w poszczególnych edycjach badania. 

Wykres 1 Poziom wiarygodności w ocenie zajęć dydaktycznych w latach 2014-2017 

 

Wszystkie ocenione wydziały na UM w Lublinie charakteryzuje bardzo dobry poziom 

wiarygodności badania. Najwyższy poziom odnotowano dla Wydziału Nauk o Zdrowiu, natomiast 

najniższy na II Wydziale Lekarskim z Odziałem Anglojęzycznym. Tabela 1 przedstawia szczegółowe dane 

dotyczące poziomu wiarygodności dla poszczególnych Wydziałów.  

Tabela 1 Frekwencja studentów oraz poziom wiarygodności w badaniu ze względu na poszczególne Wydziały UM w Lublinie. 

 

Uczestnictwo w badaniu było dość zróżnicowane biorąc pod uwagę kierunek kształcenia. Na 

kierunkach: Pielęgniarstwo I stopnia, Lekarski I Wydział, Lekarsko – dentystyczny, próg wiarygodności 

jest najwyższy. Najniższy próg odnotowano na kierunku Położnictwo II stopnia oraz Dietetyka II 

stopnia, nadal jest to wiarygodność badania na poziomie bardzo dobrym.  

Tabela nr 2 przedstawia dane dla poszczególnych kierunków na temat frekwencji i 

wiarygodności z dwóch ostatnich lat. 
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Tabela 2 Frekwencja studentów oraz poziom wiarygodności w badaniu ze względu na poszczególne kierunki studiów w UM 
w Lublinie 

 

W roku akademickim 2016/2017 odsetek ocenionych przedmiotów był niższy niż w roku 

poprzednim o 5 punktów procentowych. Najbardziej zauważalny spadek nastąpił na takich 

kierunkach, jak: Dietetyka I stopień (o 45 punktów procentowych), Zdrowie Publiczne I stopień (o 30 

punktów procentowych), kierunek Lekarski II Wydział (o 27 punktów procentowych), Elektroradiologia 

II stopień (o 18 punktów procentowych) oraz Zdrowie publiczne II stopień (o 13 punktów procentowych). 

Szczegółowe dane dotyczące odsetka ocenionych przedmiotów zawiera tabela nr 3.  
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Tabela 3 Odsetek ocenionych przedmiotów na poszczególnych kierunkach na UM w Lublinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 2015/2016 2016/2017 Zmiana frekwencji 

Kosmetologia I 96% 100% 4%

Położnictwo I 99% 98% -1%

Biomedycyna I 100% 96% -4%

Pielęgniarstwo I 100% 96% -4%

Kosmetologia II 100% 94% -6%

Techniki Dentystyczne I 83% 92% 9%

Farmacja 97% 89% -8%

Fizjoterapia II 69% 89% 20%

Higiena stomatologiczna I 22% 89% 67%

Elektroradiologia I 94% 86% -8%

Pielęgniarstwo II 74% 86% 12%

Lekarski I W 84% 84% 0%

Fizjoterapia I 83% 83% 0%

Zdrowie publiczne II 92% 79% -13%

Ratownictwo medyczne I 82% 75% -7%

Lekarsko - dentystyczny 83% 74% -9%

Analityka Medyczna 69% 73% 4%

Zdrowie publiczne I 99% 69% -30%

Lekarski l  II W 95% 68% -27%

Elektroradiologia II 74% 56% -18%

Dietetyka I 81% 36% -45%

Ogółem 85% 80% -5%
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Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie.  

Ogólna ocena jakości zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie wynosi 4,47 ( w roku ubiegłym 

wynosiła 4,38), co jest wynikiem dość wysokim. W przeciągu trzech lat można zaobserwować wzrost 

średniej oceny ogólnej zajęć.  

Wykres 2 zawiera oceny poszczególnych aspektów jakości kształcenia w obu semestrach roku 

akademickiego 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017. Rozpatrując oceny z uwzględnieniem siedmiu 

kryteriów, można zauważyć trwałą tendencję wzrostową. Podobnie jak przed rokiem, najwyżej 

oceniona została przejrzystość stosowanych kryteriów zaliczenia przedmiotów (4,50). Nastąpił również 

nieznaczny spadek oceny tego kryterium w porównaniu do roku poprzedniego (o 0,06 pkt). Wysoko 

studenci ocenili także liczebność grupy, umożliwiającą efektywne uczestnictwo w zajęciach (4,63).  

Ocena jest wyższa o 0,07 pkt od oceny z poprzedniej edycji badania. 

Poniżej średniej ogólnej dla UM w Lublinie (4,47) oceniono 4 aspekty, które odnotowały jednak 

wzrost w średniej ocenie w porównaniu do poprzedniego roku, a są to: rozwój umiejętności 

praktycznych (z 4,15 na 4,26), jakość przekazywanych treści (z 4,26 na 4,35), rozwój wiedzy (z 4,31 na 

4,40) oraz dostępność pomocy dydaktycznych (z 4,33 na 4,44). Szczegółową ocenę poszczególnych 

aspektów prezentuje wykres 2. 

Wykres 2 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie. 

 

Rozpatrując rozkład średnich ocen poszczególnych przedmiotów w ujęciu liczbowym  

i procentowym stwierdzono, że w skali całej uczelni poniżej oceny 3,0 oceniono 80 przedmiotów 

(4,05%). 3 przedmioty (0,15%) nie spełniło zupełnie oczekiwań studentów, gdyż przyznano im najniższą 

ocenę z możliwych. Są to:   

o Radiologia zabiegowa na II roku studiów Elektroradiologii I stopnia (1,00),  

o Komunikacja społeczna na I roku studiów niestacjonarnych  Farmacji (1,00)   

o Pulmonologia na III roku studiów niestacjonarnych kierunku Lekarskiego I Wydziału (1,00). 

W/w przedmioty nie przekraczają progu, w którym wiarygodność wyników takiego badania byłaby 

akceptowalna. Na wykresach 3 i 4 przedstawiono rozkład średnich ocen poszczególnych przedmiotów 

w ujęciu liczbowym i procentowym.  
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Wykres 3 Rozkład liczbowy srednich ocen przedmiotów na UM w Lublinie. 
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Wykres 4 Rozkład procentowy średnich ocen przedmiotów na UM w Lublinie. 
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Wprowadzony dodatkowy parametr statystyczny w postaci mediany, obok średniej 

arytmetycznej, wskazuje na dobry poziom kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

Wartość mediany jest wyższa od średniej oceny przedmiotów na UM i wynosi 4,64 (wykres nr 5). 

Różnica  informuje o występowaniu przedmiotów które nie spełniły lub spełniły w minimalnym stopniu 

oczekiwania studentów. Mają one wpływ na wyniki średniej oceny zajęć dydaktycznych na UM. 

Mediana jest bardziej adekwatną miarą, ponieważ nie zależy od wartości skrajnych. 
 

Wykres 5 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na UM w Lublinie. 

 

Wartość typowa oceny przedmiotów na UM w Lublinie stanowi przedział między oceną 3,85  

a 5,00. W przedziale tym mieści się około 2/3 ocenionych przedmiotów. Ogólna ocena zajęć 

dydaktycznych jest bardzo dobra. Powyżej średniej ogólnej oceniono 59% przedmiotów (988). 
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Ocena zajęć na poszczególnych Wydziałach na UM w Lublinie.  

Porównując oceny zajęć dydaktycznych z poprzednią edycją badania można zauważyć 

niewielkie różnice w średniej ocenie na poszczególnych Wydziałach na UM w Lublinie. W roku 

akademickim 2016/2017 I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym jest najlepiej ocenionym 

wydziałem i odnotował najwyższy wzrost średniej oceny (o 0,18 pkt). Na Wydziale Farmaceutycznym 

odnotowuje się systematyczny spadek oceny zajęć dydaktycznych w przeciągu ostatnich trzech lat, jest 

to najniżej oceniony wydział (śr=4,30).  Na Wydziale Nauk o Zdrowiu nastąpił nieznaczny wzrost 

średniej oceny  

o 0,04 pkt. Na II Wydziale Lekarskim średnia ocena jest identyczna jak w poprzedniej edycji badania 

(śr=4,37).  Wykres nr 6 przedstawia ogólną ocenę zajęć dydaktycznych na poszczególnych Wydziałach 

UM w Lublinie.  

Wykres 6 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na poszczególnych Wydziałach na UM w Lublinie. 

 

Większe zróżnicowanie ocen ma miejsce na poziomie poszczególnych kierunków 

realizowanych na UM w Lublinie. Choć każdy z nich oceniono dość wysoko (najniższa uzyskana ocena 

wyniosła 3,96), istnieje wyraźne zróżnicowanie na kierunki lepiej i gorzej oceniane, potwierdzone 

wynikami z poprzednich edycji badania (tabela nr 5).   

Najwyżej oceniono jakość zajęć na kierunku Dietetyka I stopnia (śr=4,80). Kierunek ten 

odnotował również najwyższy wzrost średniej oceny w porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania 

– o 0,60 pkt. Zbliżoną ocenę odnotowano dla zajęć na kierunku Fizjoterapia II stopnia (śr=4,79), 

Elektroradiologia II stopnia (śr=4,77) oraz Techniki dentystyczne (śr=4,74). Zarówno Elektroradiologia 

II stopnia jak i Techniki dentystyczne, zaraz po Dietetyce I stopnia odnotowały wzrost średniej oceny w 

porównaniu do poprzedniej edycji badania, kolejno o 0,72 i 0,53 pkt. Dla fizjoterapii I stopnia średnia 

ocena wzrosła o 0,30 pkt. Dla kierunku Lekarsko – dentystycznego średnia ocena jakości zajęć wzrosła 

z 4,22 na 4,58. Najniżej oceniono jakość zajęć na kierunku Zdrowie Publiczne II stopnia (śr=3,96). 

Spadek w średniej ocenie o 0,30 pkt  odnotowano dla kierunku Lekarskiego II Wydziału i dla 

Pielęgniarstwo II stopnia. Dla kierunku Elektroradiologia II stopnia średnia ocena spadła o 0,20 pkt w 

porównaniu do poprzedniej edycji badania.  

Zróżnicowanie ocen, rozumiane jako standardowe odchylenie ocen na poszczególnych 

kierunkach od średniej ogólnej wynosi 0,22. Zestawienie ocen poszczególnych kierunków zawiera 

tabela nr 5. 
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Tabela 4 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach na UM w Lublinie. 
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Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 
 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej osiągnął bardzo dobry poziom 

wiarygodności badania2 (tabela nr 1 str. 5).  Na poszczególnych kierunkach WFzOAM nastąpił wzrost 

poziomu wiarygodności w porównaniu do poprzedniej edycji badania (tabela nr 5).  

Tabela 5 Frekwencja studentów oraz poziom wiarygodności badania na WFzOAM. 

 

 

Ogólna ocena zajęć na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki 

Medycznej. 
 

Wyniki badania (wykres nr 7) świadczą o wysokiej jakości kształcenia na Wydziale 

Farmaceutycznym. Średnia ocena zajęć dydaktycznych (śr=4,30) w porównaniu do poprzedniej edycji 

badania odnotowała spadek o 0,08 pkt, nadal jednak jest to ocena wysoka. Dla przedmiotów, które nie 

spełniły lub spełniły w minimalnym stopniu oczekiwania studentów (średnia ocena nie wyższa niż 2,17) 

wyniki badania nie osiągnęły wymaganego progu wiarygodności  – powyżej 10. 

Kierunek studiów: 

o Analityka Medyczna Cytologia kliniczna III rok (śr=2,14) 

o Farmacja Analiza bromatologiczna w ocenie bezpieczeństwa i jakości żywności IV rok 

st (śr=2,00) 

o Farmacja Metody badania aktywności leków in vitro IV st (śr=1,43) 

o Farmacja Komunikacja społeczna I rok nst (śr=1,00).  

Wykres nr 7 prezentuje ogólne wyniki badania.   

Wykres 7 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na WFzOAM. 

 

Rozpatrując rozkład statystyczny średnich ocen poszczególnych przedmiotów stwierdzono, że 

ponad połowa przedmiotów (65,5%) oceniona została powyżej 4,00. W skali Wydziału poniżej oceny 

                                                           
2 Poziom wiarygodności omówiono dokładnie w części ogólnej raportu dotyczącej metodologii badania (str. 3-4) 
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Farmacja 12% 2391,289 14% 2599,208

Analityka Medyczna 11% 570,256 20% 1222,935
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Kosmetologia II° 11% 175,7227 14% 202,334
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2,5 oceniono 8 przedmiotów (2,5%), dla których wiarygodność badania jest nieakceptowalna (poniżej 

10) . Są to:  

o Analiza skuteczności, przydatności i działań niepożądanych leków IV rok st Farmacja 

(śr=2,43) 

o Ekonomika leku V rok st Farmacja (śr= 2,43) 

o Prawo farmaceutyczne V rok st Farmacja (śr=2,38) 

o Socjologiczna analiza zawodu farmaceuty V rok st Farmacja (śr=2,29) 

o Cytologia kliniczna III rok Analityka medyczna (śr=2,14) 

o Analiza bromatologiczna w ocenie bezpieczeństwa i jakości żywności IV rok st 

Farmacja (śr=2,00) 

o Metody badania aktywności leków in vitro IV rok st Farmacja (śr=1,43) 

o Komunikacja społeczna I rok nst Farmacja (śr=1,00) 

Na wykresie nr 8 przedstawiono rozkład statystyczny średnich ocen poszczególnych przedmiotów.  
 

Wykres 8 Rozkład statystyczny średnich ocen na WFzOAM. 

 

Ocena zajęć dydaktycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej  

nie wykazuje szczególnej zmiany w porównaniu do poprzedniej edycji badania (wykres nr 9). Spadek w 

średnich ocenach poszczególnych aspektów jest minimalny. Podobnie jak przed rokiem studenci  

najwyżej ocenili wpływ liczebności grupy na efektywne uczestnictwo w zajęciach (śr=4,65). Najniżej 

ocenionym aspektem jest rozwój umiejętności praktycznych (śr=3,78). Aspekt odnotował najwyższy 

spadek w ocenie (0,26 pkt). Wykres nr 9 przedstawia szczegółowe oceny poszczególnych aspektów 

zajęć.  
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Wykres 9 Szczegółowa ocena zajęć dydaktycznych na WFzOAM. 

 

W dalszej części raportu poddano analizie ocenę kształcenia na poszczególnych kierunkach 

realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej. Poza oceną każdego 

aspektu na skali liczbowej (od 1 do 5) w analizie wyników uwzględniono również komentarze 

studentów, które pozwalają lepiej zrozumieć problemy i potrzeby oraz poznać oczekiwania 

studentów w zakresie dydaktyki. Łączenie danych o charakterze ilościowym i jakościowym zwiększa 

rzetelność oraz trafność formułowanych rekomendacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,78

4,02

4,23

4,30

4,31

4,50

4,62

4,65

4,04

4,37

4,14

4,38

4,23

4,51

4,67

4,67

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Na ile zajęcia pozwoliły nabyć umiejętności praktyczne?

Jak ocenia Pan/i dostepność podczas zajęć
praktycznych/klinicznych/ćwiczeń odpowiednich pomocy…

Na ile przedmiot spelnił Pana/i oczekiwania pod względem
przekazywanych treści? (czy tresci były nowe i nie…

Ocena ogólna

Na ile zajęcia wzbogaciły Pana/i wiedze o nowe treści?

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

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

Na ile liczebność grupy umożliwiła panu/i efektywnie
uczestniczyć w zajęciach?

2015/2016 2016/2017



  Ocena zajęć dydaktycznych 2016/2017 

16 | S t r o n a  
 

Farmacja  
 

Kierunek Farmacja osiągnął bardzo dobry poziom wiarygodności badania3 (tabela nr 5 str. 13). 

Wyniki badań wskazują na dość wysoką jakość kształcenia na kierunku. Spośród 130 przedmiotów 

realizowanych na kierunku Farmacja, studenci ocenili 116 z nich. Wśród ocenionych przedmiotów, 49 

(42%) osiągnęło wymagany poziom wiarygodności badania – powyżej 10 (tabela nr 6).  

Średnia ocena dla kierunku (śr=4,32) jest niższa od ubiegłorocznej oceny o 0,05 pkt (wykres nr 

9). Jakość kształcenia dla kierunku nadal jest wysoka. Dla przedmiotów, które nie spełniły oczekiwań 

studentów (ocena średnia nie wyższa niż 1,92), żaden z nich nie osiągnął wymaganego progu 

wiarygodności badania – powyżej 10 (tabela nr 6) : 

o Komunikacja społeczna 1 rok nst (śr=1,00) 

o Metody badania aktywności leków in vitro 4 rok st (śr=1,43).  

Wykres nr 10 przedstawia ogólne wyniki badania.  

Wykres 10 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Farmacja. 

 

Analiza rozkładu statystycznego średnich ocen poszczególnych przedmiotów (wykres nr 10) 

wskazuje, że ocenę dobrą i bardzo dobrą otrzymało 70% (72) przedmiotów, z czego 39 (54%) nie 

osiągnęło wymaganego progu wiarygodności badania (powyżej 10 (tabela nr 7). Nie wyżej niż 4,0 

oceniono 25 przedmiotów. 10 przedmiotów, które uzyskało ocenę nie wyższa niż 3,00 nie uzyskało 

wymaganego progu wiarygodności badania – powyżej 10 (tabela nr 6). Są to:  

o Biofarmacja V rok st (śr=3,00) 

o Analiza związków pochodzenia naturalnego I IV rok st (śr=3,00) 

o Zaburzenia przemiany materii IV rok st (śr=3,00) 

o Ekonomika leku V rok st (śr=2,43) 

o Analiza skuteczności, przydatności i działań niepożądanych leków IV rok st (śr=2,43) 

o Prawo farmaceutyczne V rok st (śr=2,38) 

o Socjologiczna analiza zawodu farmaceuty V rok st (śr=2,29) 

o Analiza bromatologiczna w ocenie bezpieczeństwa i jakości żywności IV rok st 

(śr=2,00) 

o Metody badania aktywności leków in vitro IV rok st (śr=1,43) 

o Komunikacja społeczna I rok nst (śr=1,00) 

                                                           
3 Poziom wiarygodności omówiono dokładnie w części ogólnej raportu dotyczącej metodologii badania (str. 3-4). 
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Wykres nr 11 prezentuje rozkład statystyczny średnich ocen poszczególnych przedmiotów na 

kierunku Farmacja.  

Wykres 11 Rozkład statystyczny średnich ocen przedmiotów na kierunku Farmacja. 

 

Przedmioty na kierunku Farmacja oceniono wysoko, pomimo iż większość aspektów 

kształcenia odnotowała nieznaczny spadek w średniej ocenie w porównaniu do poprzedniej edycji 

badania (wykres nr 12). Podobnie jak przed rokiem studenci najwyżej ocenili liczebność grup (śr=4,55). 

Ocena w porównaniu do poprzedniej edycji badania odnotowała spadek o  0,15 pkt. Największy spadek  

w ocenie (o 0,17 pkt) dotyczy jasności zasad zaliczenia przedmiotu (śr=4,53). Wzrosła ocena dotycząca 

jakości przekazywanych treści (śr=4,13) o 0,05 pkt oraz rozwoju wiedzy (śr= 4,23) o 0,06 pkt.  Studenci 

powtórnie najniżej oceniają rozwój umiejętności praktycznych (śr=3,98). Ocena odnotowała spadek o 

0,06 pkt. Wykres nr 12 przedstawia szczegółowe oceny zajęć dydaktycznych.  
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Wykres 12 Ocena szczegółowa zajęć dydaktycznych na kierunku Farmacja. 

 

Tabela nr 6 zawiera ocenę zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach poszczególnych 

przedmiotów na kierunku Farmacja. W zestawieniu uwzględniono podział na formę realizacji zajęć 

oraz osobno potraktowano zajęcia prowadzone na studiach stacjonarnych (st) i niestacjonarnych 

(nst). Przedmioty uszeregowano względem progu wiarygodności4. Do tabeli załączono legendę.  

 

                                                           
4 Poziom wiarygodności omówiono dokładnie w części ogólnej dotyczącej metodologii badania (str. 3-4). 
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Tabela 6 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Farmacja. 

 

 

 

 

Program Wiarygodność Frekwencja Ocena

Chemia ogólna i nieorganiczna 1 rok st 234,9352 26,05% 4,53

Chemia organiczna 2 rok st 150,9381 19,97% 4,29

Botanika 1 rok st 143,3158 26,92% 4,53

Fizjologia 1 rok st 129,2697 24,38% 4,55

Anatomia 1 rok st 101,2828 27,21% 4,17

Chemia leków 3 rok st 98,9904 12,24% 4,84

Biofizyka 1 rok st 97,8182 26,67% 4,50

Biologia z genetyką 1 rok st 97,5600 26,47% 4,81

Matematyka 1 rok st 94,1500 25,93% 4,62

Statystyka 1 rok st 88,1134 25,38% 4,54

Chemia analityczna 2 rok st 87,7905 19,35% 4,77

Język łaciński 1 rok st 85,8000 24,53% 4,76

Propedeutyka chemii 1 rok st 85,6965 24,44% 4,27

Farmakognozja 3 rok st 63,3684 11,81% 4,91

Patofizjologia 2 rok st 53,5556 18,18% 4,12

Chemia fizyczna 2 rok st 53,3663 17,89% 4,79

Język angielski 2 rok st 49,1765 19,05% 4,58

BHP 1 rok st 48,7273 26,67% 4,44

Higiena i epidemiologia 2 rok st 47,7228 16,53% 4,69

Trening zdrowia 1 rok st 46,9000 25,93% 4,25

Historia farmacji 1 rok st 45,1089 25,19% 4,12

Biochemia 3 rok st 42,2376 15,13% 4,41

Kwalifikowana pierwsza pomoc 1 rok st 42,1224 24,62% 4,76

Technologia informacyjna 1 rok st 42,1224 24,62% 4,66

Komunikacja społeczna 1 rok st 42,1224 24,62% 3,87

Biologia molekularna 3 rok st 39,5000 14,29% 4,20

Bromatologia 4 rok st 32,7619 8,70% 3,95

Farmakologia z farmakodynamiką 4 rok st 32,0327 6,55% 4,46

Język angielski 1 rok st 29,9355 20,51% 4,46

Aptekarstwo polskie 2 rok st 28,1633 19,01% 4,23

Obliczenia w chemii analitycznej 2 rok st 28,0600 18,70% 4,59

Immunologia 3 rok st 26,6038 10,17% 4,64

Obliczenia fizykochemiczne w farmacji 2 rok st 26,5743 17,89% 4,60

Socjologiczna analiza zawodu farmaceuty 2 rok st 25,2000 17,36% 4,76

Historia filozofii 2 rok st 23,7624 16,53% 4,80

Psychologia i socjologia 2 rok st 23,7624 16,53% 4,80

Edukacja ekologiczna 2 rok st 23,7624 16,53% 4,78

Język angielski 3 rok st 22,6000 16,67% 4,53

Synteza i technologia środków leczniczych 4 rok st 20,0523 5,52% 4,31

Technologia postaci leku II 4 rok st 19,4434 7,83% 4,52

Technologia postaci leku I 3 rok st 19,4037 7,63% 4,93

Analityczne aspekty kontroli jakości leków 3 rok st 15,0000 35,71% 4,40

Patofizjologia 4 rok st 14,5532 4,08% 4,14

Język hiszpański 1 rok st 13,5000 60,00% 4,98

Praktyczne aspekty chemii organicznej 3 rok st 12,7895 32,14% 4,33

Prawo farmaceutyczne 3 rok st 12,0280 9,32% 4,27

Ochrona własności intelektualnej 3 rok st 10,8654 8,77% 4,43

Psychologia i socjologia 3 rok st 10,8333 8,47% 4,74

Leki pochodzenia naturalnego 4 rok st 10,4128 4,39% 3,60

Język hiszpański 2 rok st 9,7500 42,86% 5,00
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Preparatyka związków pochodzenia naturalnego I 4 rok st 9,3333 16,00% 3,40

Wprowadzenie do chemometrii 3 rok st 8,7179 9,30% 4,79

Propedeutyka onkologii 3 rok st 8,5091 6,78% 4,45

Toksykologia 4 rok st 8,2545 3,51% 4,86

Etyka zawodu 4 rok st 8,2545 3,51% 4,21

Biotechnologia farmaceutyczna 4 rok st 8,2545 3,51% 4,06

Działania niepożądane i interakcje bioaktywnych składników 

pochodzenia roślinnego 4 rok st
7,9333 13,46% 4,63

Higiena i epidemiologia 5 rok st 6,1351 2,63% 3,67

Technologia postaci leku III 5 rok st 6,1351 2,63% 3,14

Farmakoterapia i informacja o lekach 5 rok st 6,1345 2,62% 4,86

Kosmetologia, baleneoterapia 3 rok st 5,8696 17,86% 4,36

Chemia ogólna i nieorganiczna 1 rok nst 5,2941 6,85% 5,00

Metody projektowania leków III 4 rok st 4,5217 14,81% 4,25

Roślinne suplementy diety 5 rok st 4,4615 13,33% 4,43

Nowe kierunki badań nad wykorzystaniem kosmeceutyków 3 rok 

st
4,4138 12,12% 5,00

Choroby genetyczne w świetle badań molekularnych 3 rok st 4,4138 12,12% 4,71

Chemia leków st osowanych w wybranych chorobach 

cywilizacyjnych 3 rok st
4,4138 12,12% 4,14

Biotechnologia w ochronie zdrowia 3 rok st 4,4138 12,12% 3,82

Farmacja praktyczna w aptece 5 rok st 4,1091 3,51% 4,00

Ekonomika i zarządzanie w farmacji 5 rok st 4,0536 1,75% 3,07

Biofarmacja 5 rok st 4,0536 1,75% 3,00

Język niemiecki 1 rok st 4,0000 66,67% 4,71

Wytwarzanie badanych produktów leczniczych, dobra praktyka 

kliniczna 4 rok st
3,2500 11,11% 5,00

Botanika 1 rok nst 3,1538 7,14% 5,00

Fizjologia 1 rok nst 3,1463 6,82% 5,00

Kwalifikowana pierwsza pomoc II 4 rok st 3,0541 2,63% 4,71

Prawo farmaceutyczne 5 rok st 3,0541 2,63% 2,38

Marketing leku roślinnego 5 rok st 2,1538 13,33% 4,10

Statystyka 1 rok nst 2,0769 7,14% 5,00

Biotechnologia roślin 3 rok st 2,0769 7,14% 4,00

Propedeutyka chemii 1 rok nst 2,0741 6,90% 5,00

Język łaciński 1 rok nst 2,0741 6,90% 3,29

Anatomia 1 rok nst 2,0714 6,67% 5,00

Biofizyka 1 rok nst 2,0714 6,67% 5,00

Biologia z genetyką 1 rok nst 2,0714 6,67% 5,00

Matematyka 1 rok nst 2,0714 6,67% 5,00

Profilaktyka żywieniowa I 4 rok st 2,0370 3,57% 3,43

Środki uzależniające 4 rok st 2,0357 3,45% 5,00

Analiza bromatologiczna w ocenie bezpieczeństwa i jakości 

żywności 4 rok st
2,0345 3,33% 2,00

Analiza związków pochodzenia naturalnego I 4 rok st 2,0333 3,23% 3,00

Opieka farmaceutyczna 5 rok st 2,0179 1,75% 3,86

Testy diagnostyczne w aptece 5 rok st 2,0179 1,75% 3,50

Ekonomika leku 5 rok st 2,0179 1,75% 2,43

Socjologiczna analiza zawodu farmaceuty 5 rok st 2,0179 1,75% 2,29

BHP 1 rok nst 1,0000 6,67% 5,00

Historia farmacji 1 rok nst 1,0000 6,67% 5,00

Język angielski 1 rok nst 1,0000 7,14% 5,00

Kwalifikowana pierwsza pomoc 1 rok nst 1,0000 7,14% 5,00

Technologia informacyjna 1 rok nst 1,0000 7,14% 5,00

Trening zdrowia 1 rok nst 1,0000 6,67% 5,00
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Analiza komentarzy studentów pozwala na wskazanie konkretnych rekomendacji dotyczących 

działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunku Farmacja. Poniżej 

przedstawiono sugestie oraz zastrzeżenia dotyczące konkretnych przedmiotów realizowanych w roku 

akademickim 2016/2017. 

Analiza bromatologiczna w ocenie bezpieczeństwa i jakości żywności [ćwiczenia] – omawiane treści 

powtarzały się z przedmiotu bromatologia.  

Analiza związków pochodzenia naturalnego I [ćwiczenia] – omawiane treści powtarzały się z 

materiałami omawianymi w poprzednich latach studiów (II i III rok). 

Biochemia  [ćwiczenia] – w opinii studentów zajęcia trwały zbyt długo. Czas oczekiwania na wyniki 

egzaminów według oceniających był zbyt długi „oczekiwanie na wynik egzaminu 3 dni bez możliwości 

wglądu do swojej pracy przed napisaniem egzaminu w terminie poprawkowym”; „rozumiem, że 

sprawdzanie 1 terminu mogło zając dwa dni ale sprawdzanie 2 terminu czyli 30 prac jak może 

zajmować ponad dobę, gdy za półtora dnia jest kolejna poprawka”  

Analiza związków pochodzenia naturalnego II 3 rok st 1,0000 3,57% 5,00

Dobra praktyka wytwarzania produktów leczniczych 4 rok st 1,0000 3,85% 5,00

Molekularne mechanizmy działania leków 4 rok st 1,0000 3,13% 5,00

Profilaktyka żywieniowa II 4 rok st 1,0000 3,03% 5,00

Etnobotanika 3 rok st 1,0000 3,57% 4,80

Interakcje toksykologiczne leków 4 rok st 1,0000 3,13% 4,80

Postępy w farmakoterapii 4 rok st 1,0000 3,03% 4,80

Układy neuroprzekaźnikowe w chorobach OUN 4 rok st 1,0000 3,03% 4,80

Nowoczesne metody analizy fitochemicznej 4 rok st 1,0000 3,85% 4,71

Ocena jakości leków 3 rok st 1,0000 3,33% 4,50

Metody projektowania leków II 4 rok st 1,0000 3,03% 4,43

Metabolity wtórne aktywne biologicznie 4 rok st 1,0000 3,23% 3,14

Zaburzenia przemiany materii 4 rok st 1,0000 3,23% 3,00

Analiza skuteczności, przydatności i działań niepożądanych 

leków 4 rok st
1,0000 3,33% 2,43

Metody badania aktywności leków in vitro 4 rok st 1,0000 3,33% 1,43

Komunikacja społeczna 1 rok nst 1,0000 7,14% 1,00

ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań naukowych do 

pracy mgr 5 rok st
0,0000 0,00% 0,00

Dobra praktyka dystrybucyjna 5 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Język rosyjski 2 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Język rosyjski 3 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Język włoski 3 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Metody projektowania leków I 4 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Nowoczesne metody analizy fitochemicznej 5 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Preparatyka związków pochodzenia naturalnego II 4 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Procesy walidacyjne w przemyśle 3 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Roślinne suplementy diety 4 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Standaryzacja roślinnych substancji leczniczych 3 rok st 0,0000 0,00% 0,00

System oceny ryzyka w przemyśle farmaceutycznym 3 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Systemy zarządzania jakością w przemyśle 3 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Technologia leku naturalnego 4 rok st 0,0000 0,00% 0,00
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Biofarmacja [ćwiczenia] – zasady zaliczenia przedmiotu zostały zmienione na kilka dni przed 

egzaminem, większość omawianych treści pojawiała się w poprzednich latach studiów. W opinii 

studentów przedmiot nie spełniał ich oczekiwań pod względem rozwoju wiedzy. Zbyt duże grupy 

ćwiczeniowe(na 1 prowadzącego 10 osób). 

Biologia molekularna [ćwiczenia] – problem dla studentów stanowiło zaliczenie przedmiotu. Zasady 

zaliczenia przedmiotu były niejasne. Studenci  straszeni „jeśli się nie zda 1 terminu poprawkowego to 

nie będzie można przystąpić do sesji zimowej.” 

Biotechnologia farmaceutyczna [ćwiczenia] – część omawianych treści pokrywała się z  seminarium 

Biotechnologia w ochronie zdrowia (3 rok). 

Biotechnologia roślin [ćwiczenia] – omawiane treści powtarzały się z zajęć z I roku (Botanika). 

Botanika [ćwiczenia] – niejasne zasady i kryteria zaliczenia przedmiotu.  

Bromatologia [ćwiczenia] – w trakcie trwania egzaminu, został skrócony czas jego trwania. W opinii 

studentów przedmiot powinien znaleźć się w programie kształcenia na I bądź II roku studiów. Zbyt 

mała ilość dostępnych sprzętów (biurety, mikroskopy). 

Chemia analityczna [ćwiczenia] – zła jakość dostępnego sprzętów. 

Chemia organiczna [ćwiczenia] – niejasne kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu, brak dostępu do 

potrzebnej literatury „powinny być udostępnione studentom książki, ponieważ ciężko jest je dostać w 

bibliotece, a same notatki z wykładów nie wystarczają do opanowania materiału”, prowadzący zajęcia 

nie wzbudzali zaufania i nie ułatwiali studentom zaliczenia zajęć, studentom towarzyszyła atmosfera 

dużego napięcia w trakcie kolokwiów. Brak pomocy ze strony asystentów na konsultacjach, materiał 

na kolokwia przerabiany tylko na wykładach. Zła jakość dostępnych sprzętów (brudne szkła, brak 

substancji czyszczących, zbyt mało dygestoriów, brak rękawiczek). Zbyt duża liczba osób na 

ćwiczeniach.  Brak pomocy na zajęciach „umiejętności praktyczne, które sami musieliśmy wykształcić, 

bez pomocy. Pierwszy raz widząc sprzęt na oczy szybkie opisanie go w niczym nie pomagało. Zajęcia 

odbywały się na zasadzie  prób i błędów: wyjdzie albo nie wyjdzie.” 

Edukacja ekologiczna [seminarium] – powtarzające się treści na przedmiotach Higiena i Epidemiologia, 

„przekazywana wiedza w ok. 65% powtarzała się z materiałem ze szkoły gimnazjalnej i średniej”. 

Ekonomika i zarządzanie w farmacji [ćwiczenia] – brak jasno określonych zasad i kryteriów zaliczenia 

przedmiotu. Przekazywane treści w opinii studentów dalekie od specyfiki ich kierunku. Zajęcia 

prowadzone w sposób nieciekawy. 

Farmacja praktyczna w aptece [ćwiczenia] – zajęcia zbyt długie, zbyt mało czasu poświęcono na 

oprogramowanie Kamsoft („3 zajęcia na 5 lat nauki”). 

Higiena i epidemiologia [ćwiczenia] – niektóre omawiane treści na zajęciach pokrywały się z treściami 

przekazywanymi na zajęciach z Edukacji ekologicznej. 

Immunologia [ćwiczenia] – zajęcia polegały na omawianiu prezentacji przez prowadzącego, 

ograniczona ilość zajęć praktycznych, omawiane treści w opinii studentów bardziej przydatne dla 

kierunku Analityka medyczna (dotyczyły testów diagnostycznych i ich mechanizmów). 

Kosmetologia, balneoterapia [wykład] – treści powtarzały się z farmakognozji. 

Opieka farmaceutyczna [ćwiczenia] – studentom nie udostępniono prezentacji, przekazywane treści 

należało spisywać z tablicy co było sporym utrudnieniem ze względu na szybkie tempo pracy. Zbyt mała 
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liczba godzin przeznaczona na przedmiot. „W czasie przeznaczonym na oglądanie urządzeń trwało też 

seminarium, wiec nie wiedziałam na czym mam skupić się bardziej”. Zbyt mało uwagi poświęcono na 

różne postacie leków wziewnych i penów insulinowych. 

Patofizjologia [ćwiczenia] – zajęcia polegające na przygotowywaniu prezentacji przez studentów, ze 

strony prowadzących brak komentarzy wyjaśniających omawiany temat.  

Prawo farmaceutyczne [ćwiczenia] – większa część zajęć polegała na przedstawianiu przez studentów 

prezentacji, przekazywana wiedza w opinii studentów nie przydatna w ich codziennej pracy „po 

zajęciach z prawa farmaceutycznego nie wiem praktycznie nic na temat życiowych spraw, takich z 

którymi przyjdzie mi na co dzień borykać się w pracy. Wiem za to ile trwa ochrona patentowa itp. Czyli 

rzeczy ogólne, które z pracą w aptece mają niewiele wspólnego”. Przedmiot powinien być na 4 lub 5 

roku studiów. 

Preparatyka związków pochodzenia naturalnego I [ćwiczenia] – przekazywane treści powtarzały się z 

innych seminariów prowadzonych przez Katedrę Farmakognozji. 

Socjologiczna analiza zawodu farmaceuty [ćwiczenia] – treści powtarzały się w ramach przedmiotu 

Komunikacja społeczna (I rok), czas trwania przedmiotu zbyt długi. 

Technologia postaci leku II [ćwiczenia] – asystenci niechętnie współpracują ze studentami, zbyt mało 

czasu poświecono na recepturę specjalistyczną i niezgodności recepturowe. W opinii studentów 

umiejętności praktyczne, jakie nabyli podczas zajęć „w 70% są to rzeczy całkowicie nieprzydatne do 

przyszłej pracy”.  

Technologia postaci leku III [ćwiczenia] – brak jednolitego podręcznika do nauki, podana  literatura 

jest często ze sobą niespójna, niektóre źródła dostępne na pracowni są przestarzałe. 

 

Wnioski i rekomendacje  

Ogólna ocena zajęć na kierunku Farmacja jest wysoka, jednak jest nieznacznie niższa niż w poprzednim 

roku akademickim. Doskonaląc jakość zajęć dydaktycznych sugeruje się  podjęcie następujących 

działań: 

 

o Weryfikację sylabusów w celu uniknięcia powtarzania treści niektórych przedmiotów oraz 

dostosowania ilości godzin przewidzianych na dany przedmiot do ilości zakładanych efektów 

kształcenia. 

o Doskonalenie jakości zajęć praktycznych poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości i 

dostępności sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć. 

o Unikanie realizacji zajęć w formie prezentacji przygotowywanych przez studentów. 

o Lepsze zaplanowanie przedmiotów, które odnoszą się do wiedzy realizowanej w ramach 

innych zajęć, realizowanych na późniejszym etapie studiów. 

o Określenie zasad i kryteriów zaliczenia przedmiotu i ich egzekwowanie. 
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Analityka Medyczna 
 

Przyjęty poziom wiarygodności badania5 na kierunku Analityka Medyczna jest na poziomie 

bardzo dobrym (tabela nr 5 str. 13). Wyniki badania przedstawione na wykresie nr 13 wskazują na 

wysoką jakość kształcenia na kierunku Analityka Medyczna. Spośród 79 przedmiotów realizowanych 

na kierunku Analityka Medyczna, studenci ocenili 58 spośród nich. Wśród ocenionych przez studentów 

przedmiotówo, 32 (55%) nie osiągnęło wymaganego progu wiarygodności badania – powyżej 10 

(tabela nr 7). 

Ogólna ocena zajęć (śr=4,53) w porównaniu do poprzedniej edycji badania wzrosła o 0,2 pkt. 

Przedmiotem, który w minimalnym stopniu spełnił oczekiwania studentów (ocena nie wyższa niż 

śr=3,03) i jednocześnie nie osiągnął wymaganego progu wiarygodności badania – powyżej 10 – jest 

Cytologia kliniczna III rok (śr=2,14). Wykres nr 13 prezentuje ogólne wyniki badania.  

Wykres 13 Ocena ogólna zajęć dydaktycznych na kierunku Analityka Medyczna. 

 

Rozkład statystyczny średnich ocen poszczególnych przedmiotów (wykres nr 14) wskazuje, że 

studenci dobrze i bardzo dobrze ocenili 49 (62,5%) przedmiotów, z czego 24 (49%) osiągnęło 

wymagany próg wiarygodności badania – powyżej 10 (tabela nr 7). Wykres nr 14 przedstawia rozkład 

statystyczny średnich ocen przedmiotów realizowanych na kierunku Analityka Medyczna.  

Wykres 14 Rozkład statystyczny średnich ocen przedmiotów na kierunku Analityka Medyczna. 

 

Na kierunku Analityka Medyczna wszystkie ocenione aspekty kształcenia odnotowały wzrost 

średnich ocen w porównaniu do poprzedniej edycji badania (wykres nr 15). Najwyższy wzrost w ocenie 

(o 0,32 pkt) w porównaniu do poprzedniej edycji badania, odnotowano dla jakości przekazywanych 

                                                           
5 Poziom wiarygodności omówiono dokładnie w części ogólnej raportu dotyczącej metodologii badania (str. 3-4) 
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treści (śr=4,43). Wzrosła średnia  0,27 pkt ocena dotycząca rozwoju wiedzy (śr=4,46) w porównaniu do 

poprzedniego badania. Wzrost w ocenie o 0,22 pkt odnotował aspekt, które zarówno obecnie jak i 

przed rokiem studenci ocenili najwyżej: liczebność grup (ze śr=4,54 na śr= 4,76).  

 Najniżej oceniono rozwój umiejętności praktycznych (śr=4,11). Średnia ocena w porównaniu 

do poprzedniej edycji badania wzrosła o 0,22 pkt. Aspekt dotyczący dostosowania metod 

dydaktycznych do specyfiki przedmiotu (śr=4,60) w porównaniu do poprzedniej edycji badania wzrósł 

o 0,09 pkt. Wykres nr 15 przedstawia szczegółowa ocenę zajęć dydaktycznych na kierunku Analityka 

Medyczna.  

Wykres 15 Szczegółowa ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Analityka Medyczna. 

 

Tabela nr 7 zawiera ocenę zajęć dydaktycznych w ramach poszczególnych przedmiotów na kierunku 

Analityka Medyczna. Przedmioty uszeregowano względem poziomu wiarygodności.6 Do tabelki 

załączono legendę.  

 

                                                           
6 Poziom wiarygodności omówiono dokładnie w części ogólnej raportu dotyczącej metodologii badania (str. 3-4). 
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Tabela 7 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Analityka Medyczna. 

 

 

 

Przedmiot Wiarygodność Frekwencja Ocena

Język rosyjski 2 rok ∞ 100% 5,00

Chemia organiczna 1 rok 105,0400 51% 4,80

Rośliny trujące - rozpowszechnienie i elementy 

diagnostyczne 1 rok 
105,0400 51% 4,75

Biocząsteczki - budowa chemiczna i właściwości 1 rok 105,0400 51% 4,64

Biofizyka medyczna 1 rok 105,0400 51% 4,54

Anatomia 1 rok 101,0417 51% 4,06

Kwalifikowana pierwsza pomoc 1 rok 97,1154 49% 4,60

Chemia ogólna i nieorganiczna 1 rok 97,1154 49% 4,59

Diagnostyka laboratoryjna grzybów trujących 1 rok 89,7778 47% 4,72

Elementy chemii bionieorganicznej 1 rok 89,7778 47% 4,47

Biologia medyczna 1 rok 85,8077 47% 4,63

Podstawy genetyki człowieka 1 rok 72,7500 43% 4,74

Fizjologia 1 rok 72,7500 43% 4,72

BHP 1 rok 60,8696 55% 4,36

Wprowadzenie do chemii 1 rok 56,2500 53% 4,26

Historia medycyny i diagnostyki laboratoryjnej 1 rok 52,0000 51% 4,59

Trening zdrowia 1 rok 48,0769 49% 4,76

Komunikacja społeczna 1 rok 44,4444 47% 4,70

Statystyka medyczna z elementami informatyki 1 rok 39,1111 45% 4,57

Diagnostyka laboratoryjna w Polsce 1 rok 36,0000 43% 4,55

Psychologia 1 rok 36,0000 43% 4,34

Hematologia laboratoryjna 4 rok 13,2692 10% 4,98

Toksykologia 4 rok 11,8750 17% 3,97

Hematologia kliniczna 4 rok 11,8750 17% 3,71

Chemia fizyczna 2 rok 11,4516 14% 4,74

Chemia analityczna 2 rok 11,4516 14% 4,69

Immunopatologia z immunodiagnostyką 4 rok 9,1200 14% 4,86

Analiza środków uzależniających w materiale 

biologicznym 4 rok 
9,1200 14% 4,57

Diagnostyka izotopowa 4 rok 9,1200 14% 4,39

Immunologia 2 rok 8,8750 11% 4,82

Higiena i epidemiologia 2 rok 8,8750 11% 4,15

Praktyczna nauka zawodu 4 rok 6,5769 10% 4,90

Farmakologia 4 rok 6,5769 10% 3,86

Histologia 2 rok 6,4545 8% 4,90

Biochemia 2 rok 6,4412 8% 4,62

Diagnostyka parazytologiczna 2 rok 6,4412 8% 4,52

Propedeutyka onkologii 4 rok 5,8333 17% 4,89

Ochrona własności intelektualnej 4 rok 4,4800 14% 5,00

Technologia informacyjna 4 rok 4,4800 14% 4,93

Prawo medyczne 2 rok 4,3750 11% 5,00

Fizykochemia układów dyspersyjnych 2 rok 4,3750 11% 4,79

Obliczenia w chemii analitycznej 2 rok 4,3750 11% 4,75

Profilaktyka żywieniowa 2 rok 4,3750 11% 3,83

Biochemia kliniczna 4 rok 4,2222 7% 5,00

Genetyka medyczna 4 rok 4,2222 7% 5,00

Język angielski 2 rok 4,1791 6% 5,00

Biologia molekularna 2 rok 4,1714 5% 4,79

Analiza instrumentalna 2 rok 4,1714 5% 4,71



  Ocena zajęć dydaktycznych 2016/2017 

27 | S t r o n a  
 

 

 

Analiza komentarzy studentów pozwala na wskazanie konkretnych rekomendacji dotyczących 

działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunku Analityka Medyczna. Poniżej 

przedstawiono sugestie oraz zastrzeżenia dotyczące konkretnych przedmiotów realizowanych w roku 

akademickim 2016/2017.  

Biotechnologia w ochronie zdrowia [seminarium] – niejasno określone zasady i kryteria zaliczenia 

przedmiotu. Prezentacje przygotowywane przez studentów na ocenę, brak wskazania przez 

prowadzących źródeł do przygotowania prezentacji. 

Cytologia kliniczna [ćwiczenia] – zbyt mała liczba godzin „Co ten przedmiot miał wnieść do naszej 

wiedzy skoro był go tyko 5 ćwiczeń, z czego pierwsze to było oprowadzenie  po pracowniach 

diagnostycznych i do domu”, w opinii studentów nieefektywna organizacja zajęć „JAK MY MAMY SIĘ 

NAUCZYĆ CYTOLOGII W 4 ZAJĘCIA”, zbyt mało uwagi poświęcono na rozwój umiejętności praktycznych, 

oglądanie preparatów pod mikroskopem bez konkretnych wskazań na co należy zwracać uwagę „to 

powinno wyglądać tak, że oglądamy przez 2 godziny preparaty pod mikroskopami i równolegle 

wyświetlane są obrazy na rzutnikach na co mamy zwracać uwagę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a nie rzucili nam 

szkiełka i oglądajcie”, „Dany temat powinien być wałkowany przez kilka ćwiczeń, a nie tylko przez 

Patofizjologia 3 rok 4,1667 5% 4,07

Ogólne zasady farmakoterapii chorób cywilizacyjnych 4 

rok 
3,2308 10% 3,76

Parazytologia kliniczna 2 rok 3,1765 8% 4,95

Statystyka medyczna 4 rok 2,0870 8% 5,00

Socjologia 2 rok 2,0571 5% 4,70

Edukacja ekologiczna 3 rok 2,0556 5% 4,00

Cytologia kliniczna 3 rok 2,0278 3% 2,14

Diagnostyka wirusologiczna 3 rok 2,0270 3% 3,86

Język angielski 3 rok 1,0000 1% 4,80

Biotechnologia w ochronie zdrowia 3 rok 1,0000 3% 3,43

Analityka ogólna i techniki pobierania materiału 3 rok 0,0000 0% 0,00

Badania molekularne w diagnostyce hematologicznej 5 

rok 
0,0000 0% 0,00

Chemia kliniczna 3 rok 0,0000 0% 0,00

Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań 5 rok 0,0000 0% 0,00

Diagnostyka laboratoryjna 5 rok 0,0000 0% 0,00

Diagnostyka mikrobiologiczna 3 rok 0,0000 0% 0,00

Elementy bioinformatyki 5 rok 0,0000 0% 0,00

Etyka zawodu 5 rok 0,0000 0% 0,00

Hematoonkologia doświadczalna 5 rok 0,0000 0% 0,00

Język niemiecki 3 rok 0,0000 0% 0,00

Język rosyjski 3 rok 0,0000 0% 0,00

Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych 

5 rok 
0,0000 0% 0,00

Patomechanizm wybranych chorób cywilizacyjnych 3 

rok 
0,0000 0% 0,00

Patomorfologia 3 rok 0,0000 0% 0,00

Praktyczna nauka metod analitycznych 3 rok 0,0000 0% 0,00

Praktyczna nauka zawodu 5 rok 0,0000 0% 0,00

Propedeutyka medycyny 5 rok 0,0000 0% 0,00

Propedeutyka onkologii 3 rok 0,0000 0% 0,00

Serologia grup krwi i transfuzjologia 3 rok 0,0000 0% 0,00

Systemy jakości i akredytacja laboratoriów 5 rok 0,0000 0% 0,00

Wstęp do diagnostyki molekularnej 5 rok 0,0000 0% 0,00
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jedne, na co nam tyle godzin patomorfy? skoro po naszym kierunku nie będziemy patomorfologami, a 

cytologię będziemy oglądać!!!!” 

Diagnostyka wirusologiczna [ćwiczenia, wykład] – treści omawiane na ćwiczeniach pokrywały się z 

tymi omawianymi na wykładach. Zbyt mało godzin ćwiczeń z wirusologii „5 spotkań ćwiczeniowych z 

wirusologii, a dwa semestry nauki z historii medycyny...” 

Edukacja ekologiczna [seminarium] – omawiane treści powtarzały się (szkoła średnia, szkoła 

ponadpodstawowa) 

Farmakologia [ćwiczenia] – zajęcia polegały na przepisywaniu slajdów. Omawiane treści powtarzały 

się „antybiotyki-mikrobiologia, parazytologia, fizjologia” 

Immunologia [ćwiczenia] – zbyt mało godzin ćwiczeń.  

Patofizjologia [ćwiczenia] – na ćwiczeniach prezentacje, przekazywana sama teoria, brak zajęć 

praktycznych. 

Profilaktyka żywieniowa [seminarium] – „treści nie powtarzały się w ramach innych przedmiotów 

jednak niewiele miały wspólnego z diagnostyką laboratoryjną przez co uczestniczenie w nich dawało 

poczucie zmarnowanego czasu” 

Toksykologia [ćwiczenia] – brak części praktycznej, „jeśli zdarzała się tzw. "praktyka" to polegała ona 

na pracy jednej osoby (z 10 osobowej grupy) na przeterminowanych odczynnikach” 

Wnioski i rekomendacje 

Na podstawie komentarzy studentów, podobnie jak w poprzedniej edycji badania sugeruje się  

podjęcie następujących działań związanych z:  

1. Zachowaniem odpowiednej proporcji pomiędzy czasem przeznaczonym na przekazywanie 

treści teoretycznych oraz kształtowaniem umiejętności praktycznych.  

2. Analizą sylabusów w celu lepszej organizacji zajęć ze względu na realizowane w ich ramach 

tematy oraz powtarzania treści niektórych przedmiotów. 
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Kosmetologia  
 

Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej od roku akademickiego 

2013/2014 prowadzone są studia Kosmetologia I i II stopnia. Wcześniej, od roku akademickiego 

2009/2010, studia Kosmetologia I stopnia realizowano na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 

Kosmetologia I stopień 
Przyjęty poziom wiarygodności7 na kierunku Kosmetologia I stopnia  jest bardzo dobry (tabela 

nr 5 str. 13).  Wyniki badania zawarte na wykresie nr 16 wskazują na wysoką jakość kształcenia na 

kierunku. Ocenie poddano 61 przedmiotów realizowanych na kierunku Kosmetologia I stopnia. 

Studenci ocenili wszystkie przedmioty, z czego 30 (49%) osiągnęło wymagany poziom wiarygodności 

badania – powyżej 10 (tabela nr 8), a dla  31 (51%) przedmiotów wiarygodność badania jest 

nieakceptowalna – poniżej 10 (tabela nr 8).  

Nieznaczny wzrost odnotowano dla średniej ogólnej zajęć (śr=4,33) w porównaniu do 

poprzedniej edycji badania o 0,01 pkt. Brak wiarygodności badania odnotowano dla przedmiotów, 

które nie spełniły lub spełniły w minimalnym stopniu oczekiwania studentów (przedmioty ocenione 

nie wyżej niż śr=2,86) to: 

o Socjologia III rok (śr=2,76) 

o Ochrona własności intelektualnej III rok (śr=2,57) 

Wykres nr 16 prezentuje ogólne wyniki badania na kierunku Kosmetologia I stopnia.  

Wykres 16 Ocena ogólna zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia I stopnia. 

 

Analizując rozkład statystyczny średnich ocen poszczególnych przedmiotów można zauważyć, 

ze żaden z przedmiotów nie został oceniony poniżej 2,5 pkt. Bardzo wysoko i wysoko studenci ocenili 

48 (78%) przedmiotów, z czego połowa (24) przedmiotów osiągnęła wymagany próg wiarygodności 

badania – powyżej 10 (tabela nr 8). Rozkłady ocen w ujęciu liczbowym i procentowym przedstawiono 

na wykresie 17.  

                                                           
7 Poziom wiarygodności omówiono dokładnie w części ogólnej raportu dotyczącej metodologii badania (str. 3 – 4) 
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Wykres 17 Rozkład statystyczny średnich ocen przedmiotów na kierunku Kosmetologia I stopnia. 

 

Zajęcia dydaktyczne na kierunku Kosmetologia I stopnia oceniono dość wysoko (śr=4,33) 

(wykres nr 18). Podobnie jak w poprzedniej edycji badania studenci najwyżej ocenili liczebność grup 

(śr=4,65). Aspekt ten odnotował niewielki spadek (o 0,03 pkt). Aspekt dotyczący przejrzystości zasad i 

kryteriów przyznawania zaliczeń odnotował niewielki wzrost średniej oceny (śr=4,55) o 0,05 pkt. 

Najniżej studenci ocenili, zarówno w tej edycji jak i w poprzedniej, jakość przekazywanych treści 

(śr=4,12). Wykres nr 18 przedstawia szczegółową ocenę zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia 

I stopnia.  

Wykres 18 Ocena szczegółowa zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia I stopnia. 

 

Tabela nr 8 zawiera oceny zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia I stopnia, 

uszeregowane względem progu wiarygodności. Do tabeli dołączono legendę.  
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Tabela 8 Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia I stopnia. 

 

Przedmiot Wiarygodność Frekwencja Ocena

Kosmetologia pielęgnacyjna 1 rok 43,7397 29,8% 4,35

Dermatologia 2 rok 30,0000 34,5% 4,69

Biofizyka 2 rok 30,0000 34,5% 4,50

Chemia fizyczna w kosmetologii 2 rok 30,0000 34,5% 4,40

Immunologia 2 rok 30,0000 34,5% 4,26

Patofizjologia 1 rok 28,6364 31,3% 4,67

Język angielski 2 rok 27,7692 32,8% 3,98

Chemia kosmetyczna II 1 rok 27,3077 27,8% 4,69

Doraźna pomoc przedmedyczna 1 rok 27,3077 27,8% 4,69

Histologia 1 rok 27,3077 27,8% 4,66

Technologie informacyjne 1 rok 27,3077 27,8% 4,49

Biologia z genetyką 1 rok 27,3077 27,8% 4,17

Anatomia 1 rok 27,3077 27,8% 3,24

Mikrobiologia 2 rok 25,6500 31,0% 4,65

Botanika w kosmetologii 1 rok 24,6522 28,1% 4,73

Fizjologia 1 rok 24,6522 28,1% 4,70

Biochemia 1 rok 24,6522 28,1% 4,68

Chemia kosmetyczna I 1 rok 23,6667 25,0% 4,19

Zasady prawidłowego żywienia i dietetyka 2 rok 22,0000 28,6% 4,63

Współczene metody analizy instrumentalnej 2 rok 22,0000 28,6% 4,47

Farmakologia 2 rok 22,0000 28,6% 4,25

Kosmetologia upiększająca 2 rok 22,0000 28,6% 4,25

Wizerunek w kosmetologii 1 rok 14,5000 33,3% 4,03

Suplementy diety 2 rok 13,7500 29,4% 4,32

Wizaż i stylizacja 1 rok 13,7500 29,4% 3,66

Ocena narażenia zawodowego - BHP 1 rok 13,7500 29,4% 3,29

Historia kosmetologii 1 rok 13,4615 27,8% 3,41

Podstawy ergonomii i BHP 1 rok 13,2143 26,3% 3,07

Podstawy ziołolecznictwa 2 rok 12,6000 31,0% 4,19

Standaryzacja i normalizacja substancji roślinnych 2 

rok 
12,0000 36,4% 4,89

Etnobotanika w kosmetyce 3 rok 9,0769 13,3% 4,61

Dieta a zdrowie skóry i przydatków skóry 2 rok 7,8750 27,3% 4,74

Etykieta i komunikacja interpersonalna 1 rok 6,6667 29,4% 4,61

Prolegomena do kosmetyku naturalnego 1 rok 6,6667 29,4% 4,47

Kształtowanie sylwetki i postawy ciała 1 rok 6,6667 29,4% 4,37

Chromatografia w analizie kosmetyków 2 rok 6,6667 29,4% 3,11

Diagnostyka laboratoryjna 3 rok 6,5556 10,0% 5,00

Socjologia 3 rok 6,5556 10,0% 2,76

Ocena tożsamości substancji roślinnych 2 rok 6,5385 27,8% 4,41

Układy dyspersyjne w kosmetologii 2 rok 6,5385 27,8% 3,77

Psychoprofilaktyka 1 rok 6,4286 26,3% 4,31

Język angielski 1 rok 6,3333 25,0% 4,10

Zjawiska międzyfazowe w kosmetologii 2 rok 5,7143 36,4% 4,60

Rośliny kosmetyczne 1 rok 5,0909 26,7% 4,96

Ćwiczenia fitness 1 rok 5,0909 26,7% 4,93

Fizjoterapia i masaż 3 rok 4,2143 6,7% 5,00

Higiena 3 rok 4,2143 6,7% 5,00

Mikrobiologiczna jakość produktów kosmetycznych 

3 rok 
4,2143 6,7% 5,00

Zdrowie publiczne 3 rok 4,2143 6,7% 5,00
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Poniżej przedstawiono sugestie oraz zastrzeżenia studentów dotyczące konkretnych przedmiotów 

realizowanych w roku akademickim 2016/2017 na kierunku Kosmetologia I stopnia. 

Kosmetologia pielęgnacyjna [ćwiczenia] – przekazywane treści są przestarzałe „umiejętności i tematy 

ćwiczeń przewidziane w programie są jak z jakiegoś taniego kursu dla kosmetyczek”, brak 

odpowiednich materiałów do realizacji zajęć „brak innowacji, informacji o najnowszych metodach 

pielęgnacji urody, sprzętów”, „kosmetologia pielęgnacyjna jest teraz tak szeroko rozwinięta, że 

spokojnie można by przez całe 3 lub 5 lat mówić i uczyć nowoczesnych metod, tłumaczyć i omawiać na 

jakiej zasadzie działają nowoczesne sprzęty (fizjologia, patofizjologia skóry i tkanek niżej położonych a 

użycie odpowiednich sprzętów), a tymczasem uczą wycinać skórki na paznokciach. Brak rozwoju 

umiejętności praktycznych „tani kurs miesięczny dla kosmetyczek- tak podsumuję umiejętności które 

nabyłam”. 

Ochrona własności intelektualnej [wykład] – zajęcia polegały na czytaniu slajdów przez 

prowadzącego.  

Socjologia [ćwiczenia] – „Od "x" lat widać że są prowadzone na jedno kopyto. Nawet na końcowym 

zaliczeniu miałam datę z roku 2014 a był wtedy 2016 więc to mówi samo za siebie, że nic się kompletnie 

nie zmienia. Kolejna … w planie, a co, żeby się studenci nie nudzili.” 

Technologia formy kosmetyku [ćwiczenia] – „Wykłady były super ale ćwiczenia z inną Panią niż Pani 

Agata to było nieporozumienie”. 

Wnioski i rekomendacje 

1. Aktualizacja przekazywanych treści. 

2. Analiza sylabusów w celu lepszej organizacji zajęć ze względu na realizowane w ich ramach 

tematy. 

3. Doskonalenie jakości zajęć praktycznych poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości i 

dostępności sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć. 

 

 

 

 

 

Estetyka 3 rok 4,2143 6,7% 4,93

Analiza środków kosmetycznych 3 rok 4,2143 6,7% 4,71

Receptura kosmetyczna 3 rok 4,2143 6,7% 4,50

Podstawy toksykologii 3 rok 4,2143 6,7% 4,14

Technologia formy kosmetyku 3 rok 4,2143 6,7% 3,93

Metody spektralne w kosmetologii 2 rok 3,7500 27,3% 5,00

Kosmetologia specjalistyczna 3 rok 3,2222 10,0% 3,24

Etyka zawodowa 3 rok 2,0714 6,7% 4,50

Psychoprofilaktyka i komunikacja interpersonalna 3 

rok 
2,0714 6,7% 4,00

Ochrona własności intelektualnej 3 rok 2,0714 6,7% 2,57

Praca licencjacka 3 rok 2,0690 6,5% 5,00

Metody biotechnologiczne w kosmetologii 3 rok 2,0690 6,5% 4,50
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Kosmetologia II stopień 
Przyjęty poziom wiarygodności badania8 na kierunku Kosmetologia II stopnia jest na poziomie 

bardzo dobrym. Wyniki zaprezentowane na wykresie nr 19, wskazują na wysoką jakość kształcenia na 

kierunku (śr=4,64).  

Wyniki badań prezentowane w raporcie dla kierunku Kosmetologia II stopnia, należy traktować z 

ostrożnością.  

Spośród 34 przedmiotów realizowanych na kierunku, studenci ocenili 32 spośród nich. Wśród 

ocenionych przedmiotów jedynie 10 (31%) osiągnęło wymagany próg wiarygodności badania -  

powyżej 10 (tabela nr 9), natomiast dla 69% (22) przedmiotów wiarygodność badania jest 

nieakceptowalna – poniżej 10 (tabela nr 9). Wykres nr 19 przedstawia ogólną ocenę zajęć na kierunku 

Kosmetologia II stopnia.  

Wykres 19 Ocena ogólna zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia II stopnia. 

 

Analizując rozkład statystyczny średnich ocen poszczególnych przedmiotów (wykres nr 20), 

można zauważyć, ze żaden przedmiot nie został oceniony poniżej 3 pkt na przyjętej skali. Studenci 

bardzo wysoko ocenili 68% przedmiotów, jednak tylko 35% (8) z nich osiągnęło wymagany próg 

wiarygodności badania – powyżej 10 (tabela nr 9). Wśród 15% przedmiotów ocenionych dobrze przez 

studentów, 40% uzyskało akceptowalny próg wiarygodności badania – powyżej 10, nie wyżej niż 15 

(tabela nr 9). Nie wyżej niż 3,5 pkt na przyjętej skali oceniono jeden przedmiot, który nie osiągnął 

wymaganego progu wiarygodności badania – powyżej 10: 

 Mechanizmy działania substancji aktywnych w kosmetologii I rok (śr=3,33). 

Rozkład średnich ocen w ujęciu liczbowym i procentowym przedstawia wykres nr 20. 

Wykres 20 Rozkład statystyczny średnich ocen przedmiotów na kierunku Kosmetologia II stopnia. 

 

                                                           
8 Poziom wiarygodności omówiono dokładnie w części ogólnej raportu dotyczącej metodologii badania (str. 3-4). 
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Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia II stopnia (wykres nr 21) jest 

zróżnicowana. Część z ocenianych aspektów utrzymała się na tym samym poziomie co w poprzedniej 

edycji badania (dwa aspekty), część odnotowała wzrost (trzy aspekty) a pozostałe  spadek w średniej 

ocenie (dwa aspekty). Podobnie jak w roku ubiegłym, studenci najwyżej ocenili jasność zasad i  

kryteriów przyznawania zaliczeń (śr=4,89). Aspekt ten odnotował wzrost o 0,15 pkt. Najwyższy wzrost 

w ocenie – o 0,17 pkt – odnotowano  dla dostępności pomocy dydaktycznych (śr=4,71). Rozwój 

umiejętności praktycznych (śr=4,44) wzrósł o 0,04 pkt. Podobnie jak przed rokiem, najniżej studenci 

ocenili jakość przekazywanych treści (śr=4,40). Aspekt ten odnotował spadek o 0,13 pkt. Rozwój 

wiedzy (śr=4,52) również w porównaniu do poprzedniej edycji badania odnotował spadek w średniej 

ocenie o 0,13 pkt.  na tym samym poziomie utrzymał się aspekt dotyczący dostosowania metod 

dydaktycznych do specyfiki przedmiotu (śr=4,72) oraz ogólna ocena zajęć dydaktycznych dla kierunku 

kosmetologia II stopnia (śr=4,64). Wykres nr 21 przedstawia szczegółowa ocenę zajęć dydaktycznych 

na kierunku Kosmetologia II stopnia.  

Wykres 21 Ocena szczegółowa zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia II stopnia. 

 

Tabela nr 9 zawiera oceny zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia II stopnia. 

Przedmioty uszeregowano względem poziomu wiarygodności. Do tabelki załączono legendę.  
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Tabela 9 Ocena zajęć1 dydaktycznych na kierunku Kosmetologia II stopnia. 

 

Brak wniosków i rekomendacji wynika z braku komentarzy studentów na temat jakości zajęć 

dydaktycznych. 

 

 

 

Przedmiot Wiarygodność Frekwencja Ocena

Kosmetologia lecznicza 1 rok 17,6923 16% 4,80

Warsztaty praktyczne 1 rok 14,6400 19% 4,49

Bioaktywność środków kosmetycznych 1 rok 14,5000 33% 4,65

Przemysłowa produkcja kosmetyków 1 rok 11,7308 16% 5,00

Surowce kosmetyczne 1 rok 11,7308 16% 5,00

Toksykologia kosmetyku 1 rok 11,7308 16% 5,00

Ocena jakości kosmetyków 1 rok 11,7308 16% 4,97

Receptura preparatów kosmetycznych 1 rok 11,7308 16% 4,69

Alergologia 1 rok 11,7308 16% 4,40

Charakterystyka leków dermatologicznych 1 rok 10,5455 27% 4,68

Język angielski 1 rok 8,9091 24% 4,90

Farmakoterapia wybranych zaburzeń wieku 

młodzieńczego 1 rok 
7,2500 20% 5,00

Interakcje i nowoczesne kompozycje kosmetyków 

1 rok 
7,2500 20% 5,00

Biotechnologia roślin w produkcji kosmetyków 1 rok 7,1538 19% 3,52

Mechanizmy działania substancji aktywnych w 

kosmetologii 1 rok 
7,1538 19% 3,33

Innowacyjne rozwiązania recepturowe 1 rok 4,4286 13% 4,21

Farmakoterapia wybranych zaburzeń wieku 

dojrzałego i podeszłego 1 rok 
4,4286 13% 4,07

Rehabilitacja 2 rok 4,2857 9% 5,00

Endokrynologia 2 rok 4,2857 9% 4,86

Prawo i ekonomia 2 rok 4,2857 9% 4,71

Socjologia ciała - zarys problematyki 2 rok 2,2000 17% 4,00

Sztuka wystąpień publicznych 2 rok 2,0952 9% 4,64

Warsztaty praktyczne 2 rok 2,0952 9% 4,21

Chirurgia estetyczna 2 rok 2,0455 4% 5,00

Chirurgia plastyczna i pourazowa 2 rok 2,0455 4% 5,00

Onkologia skóry 2 rok 2,0455 4% 5,00

Sensoryka i środki zapachowe 2 rok 2,0455 4% 5,00

Ćwiczenia fitness 2 rok 1,0000 9% 5,00

Podstawy socjologii zdrowia 2 rok 1,0000 9% 5,00

Seminarium magisterskie 2 rok 1,0000 4% 5,00

Prezentacje multimedialne 2 rok 1,0000 4% 4,57

Kształtowanie sylwetki i postawy ciała 2 rok 1,0000 8% 3,80

ćwiczenia specjalistyczne do pracy magisterskiej 2 

rok 
0,0000 0% 0,00

Język włoski 1 rok 0,0000 0% 0,00
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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 ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 


