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Wstęp 
 

Zgodnie z polityką jakości kształcenia realizowaną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

w roku akademickim 2018/2019 przeprowadzono kolejną edycję badania dotyczącego jakości procesu 

kształcenia na naszej Uczelni. Jednym z czynników wpływających na jakość kształcenia jest także praca 

administracji bezpośrednio związanej z obsługą procesu dydaktycznego, dlatego sprawność jej 

funkcjonowania również została objęta procedurą ewaluacyjną. W badaniu zawarto pytania dotyczące 

ogólnych warunków studiowania, w tym aspektów związanych z infrastrukturą i jej przystosowaniem 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, liczebnością grup podczas aktywnych form zajęć, organizacją 

zajęć dydaktycznych, dostępnością i jakością bazy rekreacyjno-sportowej, warunków mieszkalnych  

w domach studenckich, godzin otwarcia biblioteki oraz  dostępnością zbiorów bibliotecznych a także 

oceną procedur administracyjnych na UM w Lublinie. 

Niniejszy raport zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród ogółu studentów UM. 

Zostaną one wykorzystane w doskonaleniu kształcenia i warunków studiowania na naszej Uczelni 

poprzez usprawnienie procesu obsługi administracyjnej studentów oraz dostosowywaniu jej do 

zmieniających się oczekiwań. Kolejne rozdziały raportu zawierają: zbiorcze zestawienie wyników 

i wniosków formułowanych w odniesieniu do ogółu jednostek administracyjnych UM zajmujących się 

obsługą studentów oraz zestawienie uwzględniające podział na jednostki poszczególnych Wydziałów.  

Opracowanie zawiera również syntezę wyników ostatniej edycji badania z danymi 

zgromadzonymi w poprzednich latach, co umożliwia śledzenie zmian, jakie dokonują się na przestrzeni 

lat. Do celów porównawczych (wewnętrznego benchmarkingu) stworzono ranking dziekanatów UM 

w Lublinie, pozwalający ocenić, które jednostki najlepiej sobie radzą, oraz na ile pozostałe mają szansę 

usprawniać swoją wewnętrzną organizacje wzorem tych najlepszych.  

 

 

 

 

Problematyka i metodologia badań 
 

Badanie realizowano za pomocą elektronicznego modułu ankietyzacji w systemie Wirtualna 

Uczelnia. Miało ono charakter anonimowy i dobrowolny. Studenci wypełniali kwestionariusz, 

zawierający pytania, dotyczące ogólnych warunków studiowania na UM w Lublinie, a także 

funkcjonowania dziekanatów. Wśród nich znalazły się pytania dotyczące oceny: 

1. Infrastruktury wykorzystywanej w procesie dydaktycznym 

2. Liczebności grup studenckich podczas aktywnych form zajęć (ćwiczenia, zajęcia praktyczne) 

3. Przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 

4. Organizacji zajęć dydaktycznych 

5. Dostępności i jakości bazy rekreacyjno-sportowej 

6. Warunków mieszkalnych w domach studenckich 

7. Dostępności bibliotek oraz oferowanych w nich zbiorów 

8. Procedur administracyjnych 

9. Godziny pracy dziekanatów 

10. Aktualności i rzetelności informacji uzyskanych od pracowników dziekanatów 

11. Trudności napotykane podczas wizyty w dziekanacie 

W niniejszym Raporcie stosowano nazwy podstawowych jednostek organizacyjnych 

obowiązujących do 30 września 2019 r.
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12. Możliwości umówienia się na spotkanie z Dziekanem i Prodziekanami Wydziału 

13. Jakości informacji umieszczanych na stronie internetowej 

14. Jakości obsługi telefonicznej 

15. Zaangażowania i gotowości udzielania pomocy przez pracowników dziekanatów 

W badaniu uwzględniono czynniki mogący różnicować satysfakcję z obsługi studentów takie jak 

kierunek studiów.   

Badanie dotyczące funkcjonowania dziekanatów było realizowane systematycznie od roku 

akademickiego 2010/2011, co umożliwia porównywanie zmian, jakie dokonują się w zakresie jakości 

obsługi studentów. Nie ma możliwości porównania wszystkich uwzględnionych w ostatniej edycji 

badania aspektów, gdyż kwestionariusz ankiety ulegał modyfikacjom, jednak dostępne informacje 

umożliwiają dostrzeżenie trendu zmian dokonujących się w zakresie funkcjonowania dziekanatów na 

UM w Lublinie.  

 

Charakterystyka badanej zbiorowości studentów 
 

Badanie docelowo miało objąć wszystkich studentów naszej Uczelni niezależnie od formy, 

poziomu i kierunku kształcenia. Ogółem przebadano około 13% studentów, co stanowi nieco lepszy 

wynik niż w poprzedniej edycji badania.  

Wykres 1 przedstawia udział studentów w badaniu w latach 2012-2018. 

 
 

Wykres 1 Udział studentów w badaniu w latach 2012-2019. 

 
 

Frekwencja na poszczególnych Wydziałach była podobna i oscylowała w granicach 9%-18%. 

Najwyższą frekwencję odnotowano w przypadku Wydziału Farmaceutycznego (18%), a najniższą 

w przypadku II Wydziału Lekarskiego (7%). 

Tabela 1 przedstawia udział studentów poszczególnych Wydziałów w badaniu 

 

Tabela 1 Udział studentów poszczególnych Wydziałów w badaniu. 

Wydział 
Stan studentów 
na 31.12.2018 

Liczba 
respondentów 

Frekwencja 

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 2067 277 13% 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym 2072 193 9% 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 
Medycznej 

1109 203 18% 

Wydział Nauk o Zdrowiu 1718 257 15% 

Ogółem 6966 930 13% 
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Na I Wydziale Lekarskim najwyższą frekwencje odnotowano na kierunku Techniki dentystyczne 

(17%), a najniższą na kierunku Lekarsko-dentystycznym (14%). 

 Na II Wydziale Lekarskim na kierunku Biomedycyna frekwencja wyniosła 28%, a na kierunku 

Lekarskim 17%.  

Na Wydziale Farmaceutycznym  największy udział studentów w badaniu odnotowano na 

kierunku Analityka medyczna (29%), a na kierunku Farmacja odsetek  osób biorących udział w badaniu 

wyniósł 11%, a na kierunku Kosmetologia odnotowano najniższy wskaźnik uczestnictwa w ankietyzacji 

na poziomie 15%.  

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu najwyższą frekwencję odnotowano  na kierunku Pielęgniarstwo. 

Natomiast najniższy odsetek studentów WNoZ biorących udział w badaniu odnotowano na kierunku 

Dietetyka (10%).  

Tabela 2 przedstawia udział studentów poszczególnych kierunków w badaniu. 

Tabela 2 Frekwencja studentów poszczególnych kierunków na UM w Lublinie. 

Wydziały 
Stan 

studentów wg 
wydziałów 

Kierunki 

Stan 
studentów 

wg 
kierunków 

Liczba 
respondentów 

Frekwencja 

I Wydział Lekarski 
z Oddziałem 

Stomatologicznym 
1754 

Elektroradiologia 134 22 16% 

Higiena 
stomatologiczna 

48 7 15% 

Lekarski 998 163 16% 

Lekarsko - 
dentystyczny 

491 71 14% 

Techniki 
dentystyczne 

83 14 17% 

II Wydział Lekarski 
z Oddziałem 

Anglojęzycznym 
1077 

Biomedycyna 85 24 28% 

Lekarski 992 169 17% 

Wydział 
Farmaceutyczny z 

Oddziałem 
Analityki 

Medycznej 

1109 

Analityka 
medyczna 

199 58 29% 

Farmacja 749 116 15% 

Kosmetologia 161 29 18% 

Wydział Nauk o 
Zdrowiu 

1718 

Dietetyka 155 15 10% 

Fizjoterapia 338 55 16% 

Pielęgniarstwo 687 114 17% 

Położnictwo 314 44 14% 

Ratownictwo 
medyczne 

111 15 14% 

Zdrowie 
publiczne 

113 14 12% 

Ogółem 5658   5658 930 16% 
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Ze względu na formę kształcenia w próbie dominują studenci studiów stacjonarnych (93%), 

natomiast studenci studiów niestacjonarnych stanowili 7%.  

 

Ogólna ocena warunków studiowania na UM w Lublinie w roku 

2018/2019 

 
Ogólna ocena warunków studiowania 

Jednym z ocenianych aspektów dotyczących warunków studiowania była ocena infrastruktury 

wykorzystywanej w procesie dydaktycznym. Przy tym aspekcie studenci odpowiadali na cztery 

pytania: 

1. Jak Pan/i ocenia wyposażenie laboratoriów/sal ćwiczeniowych na UM w Lublinie? 

2. Jak ocenia Pan/i dostęp do Internetu na UM w Lublinie? 

3. Jak ocenia Pan/i wielkość sal wykładowych i ćwiczeniowych? 

4. Jak ocenia Pan/i wyposażenie sal w narzędzia informatyczne i audiowizualne? 

 

Zdecydowana większość studentów naszej Uczelni wyposażenie laboratoriów/sal 

ćwiczeniowych oceniła jako dobre lub bardzo dobre. Średnia ogólna ocena w roku akademickim 

2018/2019 wyniosła 3,94 (na pięciostopniowej skali). Ocenę najwyższą (wartość 5 na pięciostopniowej 

skali) wybrało 30% studentów. Więcej osób (43%) oceniło ten aspekt na poziomie 4. Warto, więc 

zwrócić uwagę, że 73% studentów uważa, że wyposażenie sal ćwiczeniowych znajduje się na wysokim 

poziomie. Wykres 2 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o wyposażenie 

laboratoriów/sal ćwiczeniowych na UM w Lublinie.  
 

Wykres 2 Jak Pan/i ocenia wyposażenie laboratoriów/sal ćwiczeniowych na UM w Lublinie? (1 - ocena najniższa, 5 - ocena 
najwyższa). 

 

Kolejnym aspektem dotyczącym infrastruktury wykorzystywanej w procesie dydaktycznym 

była ocena dostępu do Internetu na UM w Lublinie. Średnia ocena w roku akademickim 2018/2019 

była niska i wyniosła jedynie 2,67 (na pięciostopniowej skali). Co czwarta osoba (26%) oceniała ten 

aspekt przeciętnie (ocena 3 na pięciostopniowej skali). Dla 46% osób dostęp do Internetu na Uczelni 

był oceniony negatywnie (oceny poniżej wartości 3).  Niewiele mniejszy odsetek (28%) ocenia ten 

aspekt pozytywnie. Najwyższą ocenę wybrało tylko 12% studentów. 

 Z analizy dostępnych komentarzy wynika, że duża liczba studentów chciałaby dostępu do sieci 

Wi-Fi w każdym z budynków.  
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Wykres 3 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o dostęp do Internetu na UM w 

Lublinie.  

 

Wykres 3 Jak ocenia Pan/i dostęp do Internetu na UM w Lublinie? (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa) 

 
 

Wielkość sal wykładowych i ćwiczeniowych pozytywnie (oceny powyżej wartości 3)  ocenia 

63% osób biorących udział w badaniu ocenia. Średnia ocena w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 

3,69 (na pięciostopniowej skali). Co piąta osoba (22%) oceniała ten aspekt przeciętnie. Jedynie 15% 

studentów oceniało ten aspekt poniżej oceny 3, w tym tylko 5% osób wybrało ocenę najniższą. Wykres 

4 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o wielkość sal wykładowych i ćwiczeniowych. 
 

Wykres 4 Jak ocenia Pan/i wielkość sal wykładowych i ćwiczeniowych? (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa) 

 

Ponad 70% osób biorących udział w badaniu pozytywnie (oceny powyżej wartości 3) ocenia 

wyposażenie sal w narzędzia informatyczne i audiowizualne. Średnia ocena w roku akademickim 

2018/2019 wyniosła 3,94. Najwięcej, bo 40% studentów wybrało ocenę dobrą oceniając ten aspekt. 

Jedynie 9% studentów oceniało ten aspekt negatywnie, a wśród nich tylko 3% osób wybrało ocenę 

najniższą.  

Wykres 5 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o wyposażenie sal w narzędzia 

informatyczne i audiowizualne. 
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Wykres 5 Jak ocenia Pan/i wyposażenie sal w narzędzia informatyczne i audiowizualne?(1 - ocena najniższa, 5 - ocena 
najwyższa) 

 

Kolejnym z ocenianych aspektów dotyczących warunków studiowania była ocena liczebności 

grup studenckich podczas aktywnych form zajęć (ćwiczenia, zajęcia praktyczne). Średnia ocena  

w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 3,91 (na pięciostopniowej skali). Prawie połowa osób (45%) 

biorących udział w badaniu wskazało ocenę najwyższą (ocena 5 na pięciostopniowej skali). W sumie 

70% osób oceniało ten aspekt pozytywnie (oceny powyżej wartości 3). Aspekt ten prezentuje się 

przeciętnie (ocena 3) dla 13% studentów a 16% osób wskazało na ocenę poniżej wartości 3.  

Wykres 6 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o liczebność grup studenckich 

podczas aktywnych form zajęć (ćwiczenia, zajęcia praktyczne). 

 

Wykres 6 Jak ocenia Pan/Pani liczebność grup studenckich podczas aktywnych form zajęć (ćwiczenia, zajęcia praktyczne)? (1 
- ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa) 

 

Ważnym aspektem wpływającym na jakość studiowania na UM w Lublinie dla osób 

niepełnosprawnych była ocena przystosowania infrastruktury UM w Lublinie do ich potrzeb. Średnia 

ocena w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 3,83 (na pięciostopniowej skali). Około 65% biorących 

udział w badaniu oceniło ten aspekt pozytywnie (oceny powyżej wartości 3). Najwięcej osób wskazało  

ocenę dobrą (35%). Przeciętnie (ocena 3) przystosowanie infrastruktury oceniło 25% osób. Oceny 

najniższe wskazało jedynie 9% ankietowanych. Wykres 7 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi 

na pytanie o przystosowanie infrastruktury UM w Lublinie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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Wykres 7 Jak ocenia Pan/Pani przystosowanie infrastruktury UM w Lublinie do potrzeb osób niepełnosprawnych? (1 - ocena 
najniższa, 5 - ocena najwyższa) 

 
 

Kolejnym z ocenianych aspektów dotyczących warunków studiowania była ocena organizacji 

zajęć dydaktycznych. Średnia ocena w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 2,58 (na 

pięciostopniowej skali). Studenci oceniali racjonalność tygodniowego rozkładu zajęć. Co czwarta osoba 

(24%) oceniała ten aspekt przeciętnie (ocena 3 na pięciostopniowej skali). Tylko 8% badanych wskazało 

ocenę najwyższą (ocena 5), a 28% osób wskazało wartość najniższą (ocena 1). Ogółem 27% osób 

oceniło ten aspekt pozytywnie (oceny powyżej wartości 3), a aż 50% osób negatywnie (oceny poniżej 

wartości 3).  

Analiza komentarzy studentów wskazuje, że organizacja zajęć (racjonalność tygodniowego 

rozkładu zajęć) jest najpoważniejszym, problemem jeśli chodzi o warunki studiowania na UM 

w Lublinie. Studenci wskazują, że potrzebne byłoby uwzględnienie przerw między zajęciami (by 

umożliwić przejście z jednego budynku do drugiego) oraz brak bardzo długich okienek między 

zajęciami. Wykres 8 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o organizację zajęć 

dydaktycznych (racjonalność tygodniowego rozkładu zajęć). 

 

Wykres 8 Jak ocenia Pan/Pani organizację zajęć dydaktycznych (racjonalność tygodniowego rozkładu zajęć)? (1 - ocena 
najniższa, 5 - ocena najwyższa). 

 

Studenci oceniali także dostępność i jakość bazy rekreacyjno - sportowej na UM w Lublinie. 

Średnia ocena w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 3,15 (na pięciostopniowej skali). Co trzecia 

osoba (34%) biorąca udział w badaniu oceniała ten aspekt przeciętnie (ocena 3 na pięciostopniowej 

skali). Nieco więcej badanych osób (38%) oceniając wybierało wartości najwyższe (oceny powyżej 

wartości 3). Jedynie 8% osób wskazało na ocenę najniższą, a odsetek osób oceniających ten aspekt 

negatywnie (oceny poniżej wartości 3) wyniósł 28%. 
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Studenci w komentarzach wskazują na brak informacji na temat sportowej działalności Uczelni 

a także na zbyt mała ofertę zajęć dodatkowych. Proponują, by baza rekreacyjno sportowa była 

dostępna dla wszystkich studentów bez względu na porę dnia czy dzień tygodnia. 

Wykres 9 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o dostępność i jakość bazy 

rekreacyjno - sportowej na UM w Lublinie. 

 

Wykres 9 Jak ocenia Pan/i dostępność i jakość bazy rekreacyjno - sportowej na UM w Lublinie? (1 - ocena najniższa, 5 - 
ocena najwyższa). 

 

Kolejnym z ocenianych aspektów dotyczących warunków studiowania była ocena warunków 

mieszkaniowych w domach studenckich. Wśród osób biorących udział w badaniu odsetek osób 

mieszkających w akademikach wyniósł prawie 17%. 

Średnia ocena warunków mieszkaniowych w domach studenckich w roku akademickim 

2018/2019 wyniosła 3,15 (na pięciostopniowej skali). Około 43% osób oceniało warunki w domach 

studenckich pozytywnie (oceny powyżej wartości 3). 27% osób wskazało na przeciętne (ocena 3) 

warunki w akademikach, a 30% osób wskazało wartości najniższe.  

Wykres 10 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o ogólne warunki 

mieszkalne w domach studenckich (akademikach) UM w Lublinie. 

 

Wykres 10 Jak ocenia Pan/Pani ogólne warunki mieszkaniowe w domach studenckich (akademikach) UM w Lublinie? 

 

Studenci biorący udział w badaniu mieli także możliwość oceny dostępności bibliotek oraz 

oferowanych w nich zbiorów. Oceniając ten aspekt odpowiadali oni na cztery pytania: 

1. Na ile godziny otwarcia biblioteki są dla Pana/i dogodne? 

2. Jak ocenia Pan/i dostępność książek oraz czasopism w bibliotece UM w Lublinie? 
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3. Jak ocenia Pan/i dostępność i zakres zasobów elektronicznych (e-czasopisma, e-książki) 

w bibliotece UM w Lublinie? 

4. Na ile czas jednokrotnego wypożyczenia książek jest wg Pana/i wystarczający? 

Dla zdecydowanej większości studentów naszej Uczelni godziny otwarcia bibliotek były 

dogodne. Średnia ocena w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 4,02 (na pięciostopniowej skali). 

Ocenę najwyższą (ocena 5 na pięciostopniowej skali) wybrało 39% studentów. Nieco mniej, ponieważ 

34% studentów oceniło ten aspekt na 4. Warto, więc zwrócić uwagę, że 73% studentów uważa, że 

godziny otwarcia bibliotek są odpowiednie. Jedynie około 8% osób ocenia ten aspekt negatywnie 

(oceny poniżej wartości 3 na pięciostopniowej skali).  

Wykres 11 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o godziny otwarcia 

biblioteki. 

 

Wykres 11 Na ile godziny otwarcia biblioteki są dla Pana/i dogodne? (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). 

 

Średnia ocena dotycząca  dostępności książek oraz czasopism w bibliotece UM w Lublinie 

w roku akademickim 2018/2019  wyniosła 3,43 (na pięciostopniowej skali). Największy odsetek (33%) 

studentów UM w Lublinie biorących udział w badaniu ocenia dostępność książek oraz czasopism w 

bibliotece na poziomie 4, na pięciostopniowej skali. Ocenę najwyższą wybrało 17% osób. Nieco wyższy 

odsetek osób (31%) ocenia ten aspekt przeciętnie. Około 19% osób wybrało wartości poniżej oceny 3.  

Wykres 12 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o dostępność książek oraz 

czasopism w bibliotece UM w Lublinie.  

 

Wykres 12 Jak ocenia Pan/i dostępność książek oraz czasopism w bibliotece UM w Lublinie? (1 - ocena najniższa, 5 - ocena 
najwyższa). 
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Kolejnym aspektem dotyczącym jakości funkcjonowania bibliotek była ocena dostępności  

i zakresu zasobów elektronicznych (e-czasopisma, e-książki). Średnia ocena w roku akademickim 

2018/2019 wyniosła 3,64 (na pięciostopniowej skali). Ponad 58% studentów ocenia te zasoby 

pozytywnie (oceny powyżej wartości 3). Najczęściej wybieraną wartością oceniającą te zasoby była 

ocena 4 na pięciostopniowej skali. Wybrało ją 36% studentów biorących udział w badaniu. 22% oceniło 

ten aspekt wybierając ocenę najwyższą. Co trzecia osoba (31%) ocenia dostępność i zakres zasobów 

elektronicznych przeciętnie. 11% osób wybrało wartości poniżej oceny 3 tym samym oceniając ten 

aspekt negatywnie. Wykres 13 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o dostęp 

dostępność i zakres zasobów elektronicznych (e-czasopisma, e-książki) w bibliotece UM w Lublinie. 

 

Wykres 13 Jak ocenia Pan/i dostępność i zakres zasobów elektronicznych (e-czasopisma, e-książki) w bibliotece UM w Lublinie? 
(1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). 

 

Ostatnim wskaźnikiem oceniającym dostępność bibliotek oraz oferowanych w nich zbiorów 

była ocena czasu jednokrotnego wypożyczenia książek. Studenci biorący udział w badaniu ocenili ten 

aspekt pozytywnie (średnia ocena w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 3,80 na pięciostopniowej 

skali). Ponad 62% osób wybrało oceny najwyższe (oceny powyżej wartości 3 pięciostopniowej skali). 

Największy odsetek (32%) studentów ocenia czas jednokrotnego wypożyczenia książek ma wartość 5, 

a 30% osób wskazało na ocenę 4. Przeciętnie (ocena 3) ten aspekt oceniło 27% osób. Oceny najniższe 

(poniżej wartości 3) wybrało niewiele ponad 11% badanych.  

Wykres 14 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o czas jednokrotnego 

wypożyczenia książek. 

 

Wykres 14 Na ile czas jednokrotnego wypożyczenia książek jest wg Pana/i wystarczający? (1 - ocena najniższa, 5 – ocena 
najwyższa) 
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Ostatnim aspektem dotyczącym ogólnych warunków studiowania na UM w Lublinie była ocena 

procedur administracyjnych na UM w Lublinie (pisanie podań, odwołań itp.) i stopnia ich 

skomplikowania.  

Prawie połowa osób (46%) biorących udział w badaniu ocenia ten aspekt pozytywnie (oceny 

powyżej wartości 3 na pięciostopniowej skali). Świadczy to o tym, że procedury nie sprawiają 

studentom większych trudności.  Średnia ocena tego aspektu była jednak przeciętna i wyniosła w roku 

akademickim 2018/2019 3,35 (na pięciostopniowej skali). 34% osób wybrało wartość na poziomie 4. 

Najwięcej badanych (36%) ocenia ten aspekt przeciętnie. Co ósma osoba (12%) ocenia, że nie ma 

problemów z procedurami administracyjnymi i są one bardzo proste (ocena 5). Jedynie 17% osób 

ocenia procedury jako skomplikowane (oceny poniżej wartości 3).  

Wykres 15 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o stopień skomplikowania 

procedur administracyjnych na UM w Lublinie (pisanie podań, odwołań itp.). 

 

Wykres 15 Na ile procedury administracyjne na UM w Lublinie (pisanie podań, odwołań itp.) są Pana/i zdaniem 
skomplikowane? (1 - bardzo skomplikowane, 5 - bardzo proste). 

 

 

Ogólna ocena funkcjonowania dziekanatów  

 

Jednym z ocenianych aspektów pracy dziekanatów była ich dostępność dla studentów. Prawie 

dla połowy studentów naszej Uczelni (48%) dni i godziny pracy dziekanatów w roku akademickim 

2018/2019 były odpowiednie. Odsetek osób pozytywnie oceniających ten aspekt jest niższy niż przed 

rokiem (o 8 pkt. procentowych). Odsetek badanych uważających, że godziny funkcjonowania 

dziekanatów nie umożliwiają im załatwienia wszystkich spraw, w porównaniu z rokiem poprzednim, 

jest taki sam i wynosi  29%. Jest to jednak nadal tyle istotny odsetek, że należałoby się zastanowić nad 

dostosowaniem godzin pracy dziekanatów do potrzeb studentów. 

 Wykres 16 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o dostępność dziekanatów 

dla studentów.  
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Wykres 16 Czy dni i godziny otwarcia dziekanatu umożliwiają Panu/i załatwienie spraw? 

 
 

Ważnym aspektem sprawności obsługi studentów jest zaangażowanie pracowników 

dziekanatów. Studenci naszej Uczelni w zdecydowanej większości pozytywnie ocenili zaangażowanie 

pracowników dziekanatów. Około 68% badanych uważało, że pracownicy pomagają w załatwianiu 

ogółu formalności związanych z organizacją studiów. Jest to podobny odsetek jak w roku poprzednim 

(2017/2018) edycji badania. Odsetek osób oceniających negatywnie pomoc pracowników dziekanatu 

wyniósł 7% i jest wyższy o 2 pkt. procentowe w porównaniu z rokiem 2017/2018. 

 Wyniki oceny z siedmiu ostatnich lat zawiera Wykres 17. 

 

Wykres 17 Czy Pana/i zdaniem pracownicy dziekanatów pomagają w załatwianiu spraw? 

 
 

Kolejnym ocenianym aspektem obsługi administracyjnej była sprawność obsługi studentów 

podczas bezpośredniej wizyty w dziekanacie. Studentów pytano o trudności pojawiające się podczas 

wizyt w dziekanacie w ciągu ostatniego roku. W tym przypadku sytuacja wygląda podobnie jak 

w poprzednim roku. Odsetek osób niezadowolonych aktualnie wynosi 17% i jest minimalnie niższy 

w porównaniu z rokiem poprzednim (2017/2018) o 3 pkt. procentowe. Odsetek osób 

nienapotykających żadnych trudności nadal jest wysoki (68%), a w porównaniu z poprzednią edycją 

badania spadł o 1 pkt. procentowy. Wykres 18 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie 

o trudności podczas załatwiania spraw w dziekanacie. 
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Wykres 18 Czy w ciągu ostatniego roku akademickiego napotkał Pan/i na trudności podczas załatwiania spraw w dziekanacie? 

 
 

Pozytywnie ocenianym aspektem jest jakość informacji przekazywanych przez pracowników 

dziekanatu podczas bezpośredniej wizyt w dziekanacie. Pozytywnie ten aspekt ocenia 68% badanych. 

Jest to wynik niższy o 1 pkt. procentowy niż w poprzedniej edycji badania (2017/2018). Niższy (o 2 pkt. 

procentowe) jest również odsetek osób niezadowolonych z rzetelności i aktualności przekazywanych 

treści. Wynosi on 9%. Znaczny jest odsetek osób, które miały w tym zakresie wątpliwości (23%). Wyniki 

oceny z trzech ostatnich lat zawiera Wykres 19. 

Wykres 19 Czy informacje otrzymane od pracowników dziekanatów są według Pana/i aktualne i rzetelne? 

 
 

 

Ocena form kontaktu z Dziekanatem oraz kierownictwem Wydziałów.  

 

Czynnikiem, który w dużym stopniu umożliwia usprawnienie administracyjnej obsługi procesu 

dydaktycznego jest dostępna infrastruktura informatyczna. Należy wykorzystywać stwarzane przez 

istniejący system możliwości w sposób najbardziej efektywny. Narzędziem, które może się do tego 

przyczynić jest strona internetowa dziekanatu, która umożliwia dostęp do informacji i możliwość 

załatwienia znacznej części formalności bez konieczności osobistej wizyty w Dziekanacie. 

Aspektem, który wpływa na sprawność komunikacji z dziekanatem jest ocena informacji 

dostępnych na stronach internetowych dziekanatów. W porównaniu z rokiem poprzednim 
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(2017/2018) niewiele więcej osób badanych uważa, że informacje te są niewystarczające. Odsetek 

takich osób jest wyższy o 5 pkt. procentowych niż w roku poprzednim i wynosi 29%. Jednocześnie 

odsetek osób zadowolonych, z jakości stron internetowych spadł, w porównaniu z rokiem poprzednim 

o 6 pkt. procentowych i wyniósł 40%. Wyniki te są jednak gorsze niż w latach 2012/2013  

i 2013/2014 (Wykres 20). Wydaje się zatem, że potrzebne jest położenie większego nacisku na 

doskonalenie funkcjonalności i przejrzystości strony, oraz zadbanie, aby zawierała wszystkie kluczowe 

i aktualne informacje. Informacje tam zawarte muszą także zachęcać studenta do częstszego 

korzystania ze strony dziekanatu, gdyż co trzecia osoba (32%) zaznaczyła opcję „nie mam zdania”, co 

może świadczyć o niezbyt częstym wyborze tej formy kontaktu z dziekanatem.  

Wyniki oceny za lata 2012-2019 przedstawia Wykres 20. 

 

Wykres 20 Czy informacje umieszczane na stronach internetowych dziekanatów są dla Ciebie wystarczające? 

 
 

Ponad połowa osób (53%) biorących udział w badaniu, w roku akademickim 2018/2019,  

pozytywnie ocenia kontakt drogą telefoniczną z pracownikami dziekanatów. Mimo tego jest to wynik 

o 5 pkt. procentowych niższy niż przed rokiem (2017/2018). Duży wzrost zanotowała opcja „nie mam 

zdania” (z 36% do 41%), ale widząc trend obserwowany od 2012 roku może to świadczyć o coraz 

mniejszym udziale kontaktu telefonicznego, jako formy kontaktu z dziekanatem. Cieszyć może fakt, że 

jedynie 6% osób uznaje informacje uzyskane drogą telefoniczną za nierzetelne. Wykres 21 przedstawia 

ocenę kontaktu z dziekanatem drogą telefoniczną. 
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Wykres 21 Czy informacje uzyskane od pracowników dziekanatu drogą telefoniczną są Twoim zdaniem rzetelne? 

 
 

Ważnym aspektem funkcjonowania obsługi administracyjnej studentów jest możliwość 

spotkania z Dziekanem lub Prodziekanem Wydziału. 86% osób biorących udział w badaniu w roku 

akademickim 2018/2019 wybrało odpowiedź „nie mam zdania”, można więc założyć, że nie mieli 

doświadczenia w tym zakresie, w związku z czym nie mogli wyrazić swojej opinii. Odsetek osób 

uważających, że trudno jest umówić się na takie spotkanie z władzami Wydziału jest wyższy niż w roku 

poprzednim o 1 pkt. procentowy i wynosi 8%. Żadnych trudności w możliwości spotkania się 

z Dziekanem lub Prodziekanami  nie napotkało 6% badanych.  

Wykres 22 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o umawianie spotkań 

z władzami wydziału.  

Wykres 22 Czy według Ciebie łatwo umówić się na spotkanie z Dziekanem i Prodziekanami Wydziału? 

 
 

W dalszej części raportu analizowana jest ocena warunków studiowania oraz jakości obsługi 

administracyjnej studentów na poziomie poszczególnych Wydziałów UM w Lublinie. Taka szczegółowa 

analiza umożliwia poznanie specyfiki oraz charakterystycznych problemów występujących na każdym 

z nich oraz ułatwi zaplanowanie ewentualnych działań naprawczych, mających na celu ciągłe 

doskonalenie procesu kształcenia na naszej Uczelni.   
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Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 

 

W badaniu wzięło udział 203 studentów Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Analityki 

Medycznej (WFzOAM), w tym 116 studentów kierunku Farmacja, 29 studentów kierunku 

Kosmetologia oraz 58 studentów kierunku Analityka medyczna.  

 

Ocena warunków studiowania 

 

Jednym z ocenianych aspektów dotyczących warunków studiowania na Wydziale 

Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej była ocena infrastruktury wykorzystywanej 

w procesie dydaktycznym. Przy tym aspekcie studenci odpowiadali na cztery pytania: 

 

1. Jak Pan/i ocenia wyposażenie laboratoriów/sal ćwiczeniowych na UM w Lublinie? 

2. Jak ocenia Pan/i dostęp do Internetu na UM w Lublinie? 

3. Jak ocenia Pan/i wielkość sal wykładowych i ćwiczeniowych? 

4. Jak ocenia Pan/i wyposażenie sal w narzędzia informatyczne i audiowizualne? 

 

Wyposażenie laboratoriów/sal ćwiczeniowych studenci Wydziału Farmaceutycznego  

z Oddziałem Analityki Medycznej oceniali wysoko. Średnia ocena tego aspektu dla Wydziału 

Farmaceutycznego w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 4,00 na pięciostopniowej skali. Średnia 

ogólna ocena dla UM w Lublinie wyniosła 3,94 (Patrz Wykres 2). 

Najwyższą ocenę (5 na pięciostopniowej skali) odnotowano odpowiednio: na kierunku 

Analityka medyczna – 40%; na kierunku Farmacja – 34% oraz na kierunku Kosmetologia - 35%. Na 

kierunku Kosmetologia odsetek ocen pozytywnych (powyżej 3) wyniósł 87%, na kierunku Farmacja 

było to 71%, a na kierunku Analityka medyczna 80%. Odnotowano bardzo mało ocen negatywnych 

(poniżej oceny 3). Oceny najniższe zaznaczyło 2% studentów Analityki medycznej i 6% studentów 

Farmacji. Żaden ze studentów kierunku Kosmetologia oceniając ten aspekt nie wskazał oceny 

najniższej (ocena 1 na pięciostopniowej skali). 

Średnie oceny aspektu dotyczącego wyposażenia laboratoriów/sal ćwiczeniowych dla 

poszczególnych kierunków wynosiły odpowiednio: Farmacja – 3,86; Analityka medyczna – 4,22; 

Kosmetologia – 4,10. 

Komentarze dotyczące wyposażenia laboratoriów/sal ćwiczeniowych na UM w Lublinie 

w większości przypadków były negatywne. Studenci piszą o braku sprzętów na zajęciach klinicznych czy 

też braku rękawiczek jednorazowych potrzebnych do wykonywania ćwiczeń. Studenci kierunku 

Analityka medyczna piszą „Zależy które laboratorium. Na ćwiczeniach z chemii analitycznej byliśmy 

wciąż upominani aby oszczędzać papier do wycierania, który był często potrzebny. Laboratoria z 

Biologii Medycznej były ubogo wyposażone w preparaty do oglądania przez mikroskop.”. Studenci 

Farmacji zauważają: „Brak płynu do mycia szkła na pracowni chemii organicznej, jak również 

gumowych łapek do chwytania gorących przedmiotów np. trójnóg, garnek”. 

 

Wykres 23 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o wyposażenie laboratoriów/sal 

ćwiczeniowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej.  

 



 
 

20 
 

Wykres 23 Jak Pan/i ocenia wyposażenie laboratoriów/sal ćwiczeniowych na UM w Lublinie? 

 

Kolejnym aspektem dotyczącym infrastruktury wykorzystywanej w procesie dydaktycznym 

była ocena dostępu do Internetu na UM w Lublinie. Średnia ocena tego aspektu dla Wydziału 

Farmaceutycznego w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 2,63 na pięciostopniowej skali. Średnia 

ogólna dla UM w Lublinie wyniosła 2,67 (Patrz Wykres 3). 

Najwięcej osób niezadowolonych z dostępu do Internetu na UM w Lublinie odnotowano na 

kierunku Analityka medyczna i Farmacja. Ogółem osób, które oceniły ten aspekt negatywnie (oceny 

poniżej 3) było na tych kierunkach odpowiednio 43% i 48%.  

Studenci kierunku Kosmetologia najczęściej wskazywali w swych odpowiedziach ocenę 

przeciętną (ocena 3 na pięciostopniowej skali). Odsetek ten wyniósł w przypadku Kosmetologii 38%. 

Średnie oceny aspektu dotyczącego oceny dostępu do Internetu na UM w Lublinie dla 

poszczególnych kierunków wynosiły odpowiednio: Farmacja – 2,56; Analityka medyczna – 2,55; 

Kosmetologia – 3,07. 

Analizując komentarze zauważamy, że w większości studenci są sceptycznie nastawieni do 

darmowego dostępu do Internetu na Uniwersytecie. Część z nich nie ma informacji na temat w/w 

dostępu, a część zniechęcają skomplikowane procedury dostępu: „Nie udaje mi się połączyć. Zbyt 

skomplikowane z pobieraniem certyfikatu itd.”. Niektórzy piszą również, że „Strona często się zawiesza. 

Dziwnym trafem wtedy kiedy konieczne było wydrukowanie formularzu z biofizyki”. 

Wykres 24 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o dostęp do Internetu na 

UM w Lublinie.  

 

Wykres 24 Jak ocenia Pan/i dostęp do Internetu na UM w Lublinie? 
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Kolejno oceniono wielkość sal wykładowych i ćwiczeniowych. Średnia ocena tego aspektu dla 

Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2017/2018 wyniosła 3,72 na pięciostopniowej skali. 

Średnia ogólna ocena dla UM w Lublinie wyniosła 3,69 (Patrz Wykres 4). 

Studenci każdego z kierunków studiów prowadzonych  na tym Wydziale bardzo rzadko 

wskazywali oceny negatywne (oceny poniżej 3). Na kierunku Kosmetologia najniższą oceną była ocena 

2, którą zaznaczyło 3% badanych. Na kierunkach Farmacja oraz Analityka medyczna odsetek osób 

niezadowolonych  z wielkości sal wykładowych i ćwiczeniowych wyniósł odpowiednio 15% oraz 10%.  

Osób zadowolonych (oceny powyżej 3) było odpowiednio: na kierunku Analityka medyczna – 

62%, na kierunku Farmacja – 61%, na kierunku Kosmetologia – 76%. 

Średnie oceny aspektu dotyczącego wielkości sal wykładowych i ćwiczeniowych dla 

poszczególnych kierunków wynosiły odpowiednio: Farmacja – 3,62; Analityka medyczna – 3,76; 

Kosmetologia – 4,03. 

Z analizy komentarzy wynika, że studenci najczęściej podają przykłady zbyt małych sal:  „W 

większości są wystarczające. Wyjątkiem może być seminaria na bromatologii gdzie jest stanowczo za 

ciasno”, „Niektóre salę są za małe na dużą grupę”. 

Wykres 25 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o wielkość sal wykładowych i 

ćwiczeniowych. 

 

Wykres 25 Jak ocenia Pan/i wielkość sal wykładowych i ćwiczeniowych? 

 

Wyposażenie sal w narzędzia informatyczne i audiowizualne studenci kierunków Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej ocenili równie wysoko. Średnia ocena tego 

aspektu dla Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 3,95 na 

pięciostopniowej skali. Średnia ogólna ocena dla UM w Lublinie wyniosła 3,94 (Patrz Wykres 5). 

Oceny negatywne zdarzały się stosunkowo rzadko, a na każdym z kierunków oceny pozytywne 

(powyżej 3) stanowiły przeważający odsetek. Osób zadowolonych (oceny powyżej 3) było 

odpowiednio: na kierunku Analityka medyczna – 67%, na kierunku Farmacja – 75%, na kierunku 

Kosmetologia – 72%.  

Średnie oceny aspektu dotyczącego wyposażenia sal w narzędzia informatyczne 

i audiowizualne dla poszczególnych kierunków wynosiły odpowiednio: Farmacja – 3,99; Analityka 

medyczna – 3,83; Kosmetologia – 4,00. 

Analizując nieliczne komentarze zauważamy, że studenci zwracają uwagę na problem 

z rzutnikami w poszczególnych salach oraz brakiem nagłośnienia. Najczęściej wskazują na brak 

umiejętności obsługi dostępnych sprzętów przez pracowników. 
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Wykres 26 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o wyposażenie sal w narzędzia 

informatyczne i audiowizualne. 

Wykres 26 Jak ocenia Pan/i wyposażenie sal w narzędzia informatyczne i audiowizualne? 

 

Kolejnym z ocenianych aspektów dotyczących warunków studiowania była ocena liczebności 

grup studenckich podczas aktywnych form zajęć (ćwiczenia, zajęcia praktyczne). Studenci kierunków 

Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej aspekt ten ocenili dość dobrze. Średnia 

ocena tego aspektu dla Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 3,96 na 

pięciostopniowej skali. Średnia ogólna ocena dla UM w Lublinie wyniosła 3,91 (Patrz Wykres 6). 

Oceny negatywne (ocena 1 i 2 na pięciostopniowej skali) najczęściej wskazywali studenci 

kierunku Farmacja (21%). Na kierunku Analityka medyczna odsetek ten wynosił 12%, a na kierunku 

Kosmetologia – 17%. 

Przeciętnie (ocena 3 na pięciostopniowej skali) aspekt ten oceniło od 9% do 16% badanych. 

Osób zadowolonych (oceny powyżej 3) było odpowiednio: na kierunku Analityka medyczna – 

72%, na kierunku Farmacja – 70%, a na kierunku Kosmetologia – 83%.  

Średnie oceny aspektu dotyczącego liczebności grup studenckich podczas aktywnych form zajęć 

(ćwiczenia, zajęcia praktyczne) dla poszczególnych kierunków wynosiły odpowiednio: Farmacja – 3,86; 

Analityka medyczna – 4,03; Kosmetologia - 4,21. 

Wśród nielicznych komentarzy studenci wskazywali na zbyt liczne grupy „Zajęcia m. in. z j. 

łacińskiego prowadzone były dla grup studenckich 25 osobowych, co uniemożliwiało aktywny udział i 

zaangażowanie wszystkim studentom mimo starań prowadzących”. 

Wykres 27 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o liczebność grup 

studenckich podczas aktywnych form zajęć (ćwiczenia, zajęcia praktyczne). 
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Wykres 27 Jak ocenia Pan/Pani liczebność grup studenckich podczas aktywnych form zajęć (ćwiczenia, zajęcia praktyczne)? 

 

 

Ważnym aspektem wpływającym na jakość studiowania na UM w Lublinie dla osób 

niepełnosprawnych była ocena przystosowania infrastruktury UM w Lublinie do ich potrzeb. Średnia 

ocena tego aspektu dla Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 3,79 na 

pięciostopniowej skali. Średnia ogólna ocena dla UM w Lublinie wyniosła 3,83 (Patrz Wykres 7). 

Najwięcej osób oceniających ten aspekt najwyżej (ocena 5 na pięciostopniowej skali) 

odnotowano na kierunku Farmacja (31%). Nieco mniej takich osób było na pozostałych kierunkach. 

Odpowiednio: Analityka medyczna – 30% wskazań, Kosmetologia – 21%  

Wskaźnik ocen pozytywnych (oceny powyżej 3) wynosił odpowiednio: Farmacja - 71%; 

Analityka medyczna – 58%, Kosmetologia – 52%. Rzadko wskazywano oceny poniżej 3. Oceny najniższe 

(ocena 1) stanowiły niewielki odsetek, ponieważ na poszczególnych kierunkach wynosiły: Analityka 

medyczna - 5%, Farmacja – 3% oraz Kosmetologia – 3%. 

Średnie oceny aspektu dotyczącego przystosowania infrastruktury UM w Lublinie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych dla poszczególnych kierunków wynosiły odpowiednio: Farmacja – 3,90; 

Analityka medyczna – 3,71; Kosmetologia – 3,52. 

Wśród nielicznych komentarzy odnotowano, że Uniwersytet jest dość dobrze przystosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, aczkolwiek zdarzają się „ciągłe awarie windy w Coll. Universum”. 

Wykres 28 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o przystosowanie infrastruktury 

UM w Lublinie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Wykres 28 Jak ocenia Pan/Pani przystosowanie infrastruktury UM w Lublinie do potrzeb osób niepełnosprawnych? 
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Kolejnym z ocenianych aspektów dotyczących warunków studiowania była ocena organizacji 

zajęć dydaktycznych. Studenci Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej oceniali 

racjonalność ich tygodniowego rozkładu zajęć. Średnia ocena tego aspektu dla Wydziału 

Farmaceutycznego w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 2,75 na pięciostopniowej skali. Średnia 

ogólna ocena dla UM w Lublinie wyniosła 2,58 (Patrz Wykres 8). 

Na kierunkach prowadzonych na WFzOAM odnotowano oceny przeciętne (ocena 3 na 

pięciostopniowej skali) w przedziale od 17% dla Analityki medycznej do 28% dla Farmacji.  

Na kierunku Analityka medyczna odnotowano najwięcej odpowiedzi negatywnych (oceny 

poniżej 3). Wskaźnik ten wyniósł 46%. Na pozostałych kierunkach wskaźnik odpowiedzi negatywnych 

był bardzo podobny i wynosił na kierunku Farmacja – 41%, a na kierunku Kosmetologia – 45%. 

Najwięcej osób pozytywnie oceniających (oceny powyżej 3) ten aspekt odnotowano na 

kierunku Analityka medyczna. Wskaźnik ten wynosił 37%. Na kierunku Kosmetologia pozytywnie 

oceniło ten aspekt 34% badanych, a na kierunku Farmacja takich wskazań było około 39%. 

Średnie oceny aspektu dotyczącego organizacji zajęć dydaktycznych dla poszczególnych 

kierunków wynosiły odpowiednio: Farmacja – 2,67; Analityka medyczna – 2,71; Kosmetologia – 2,79. 

Problemy, który studenci w komentarzach poruszają w komentarz zarówno w tej i jak 

w poprzedniej edycji badania (2017/2018) to po pierwsze kumulacja bloków tematycznych w jednym 

miesiącu „Zajęcia od ósmej rano do 19:30 wyczerpują studenta. Wykład do 14:00 na Placu Litewskim i 

o 14:00 zaczynały się zajęcia w Collegium Anatomicum.”. Studenci wskazują także na zbyt długie 

przerwy między zajęciami oraz późne kończenie zajęć: „Dużo niedogodnych przerw między zajęciami. 

W przerwach ani nie można wrócić do domu, ani odpocząć, a jak się wyjdzie coś zjeść to od razu trzeba 

wracać. Bez sensu. Przez to cały dzień jest zajęty. Od 7:30 do 20:00 jest się czasami poza domem ze 

względu na grafik uwzględniając dojazd i powrót do domu. Mega bezsensowne”. 

Ocenę organizacji zajęć dydaktycznych zawiera Wykres 29.  

 

Wykres 29 Jak ocenia Pan/Pani organizację zajęć dydaktycznych (racjonalność tygodniowego rozkładu zajęć)? 

 

Studenci oceniali także dostępność i jakość bazy rekreacyjno - sportowej na UM w Lublinie. 

Na wszystkich kierunkach oceny były dość wysokie. Średnia ocena tego aspektu dla Wydziału 

Farmaceutycznego w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 3,20 na pięciostopniowej skali. Średnia 

ogólna ocena dla UM w Lublinie wyniosła 3,15 (Patrz Wykres 9). 
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Najwyżej ten aspekt studiowania oceniali studenci kierunków Farmacja, gdzie odpowiedzi 

pozytywnych (oceny powyżej 3 na pięciostopniowej skali) było 44%. Na kierunku Analityka medyczna  

oraz Kosmetologia wskaźnik odpowiedzi pozytywnych był podobny i wyniósł 33% oraz 34%, 

odpowiednio. 

Oceniając dostępność i jakość bazy rekreacyjno-sportowej ankietowani najczęściej wybierali 

ocenę przeciętną (ocena 3 na pięciostopniowej skali). Najwięcej takich ocen odnotowano wśród 

studentów kierunku Analityka medyczna (43%). Niewiele osób mniej (42%) wybrało ocenę przeciętna 

na kierunku Kosmetologia, a na kierunku Farmacja było 32% takich osób. Na wszystkich kierunkach 

wystąpił taki sam odsetek osób niezadowolonych (oceny 1 i 2) i wynosił 24%.  

Średnie oceny aspektu dotyczącego dostępności i jakości bazy rekreacyjno – sportowej na 

UM w Lublinie dla poszczególnych kierunków wynosiły odpowiednio: Farmacja – 3,22; Analityka 

medyczna – 3,16; Kosmetologia – 3,24. 

W nielicznych komentarzach studenci pisali, że nie korzystają z bazy rekreacyjno – sportowej. 

Zdarzyły się również opinie osób, które korzystały z sekcji sportowej Uniwersytetu:  „Jeśli osoba nie 

należy do AZS, ma ona bardzo ograniczone szanse korzystania z jakiegokolwiek sprzętu i sal 

sportowych. Może uczęszczać na fakultety, jednak w praktyce są ona w godzinach zajęć dydaktycznych. 

Gdy student w wolnym czasie pójdzie na halę, siłownie jest wypraszany wieloma groźbami i obrazami. 

Żałosne :)”,„Obecnie brak hali sportowej. Zanim poprzednia hala została zburzona, to utrudnione było 

korzystanie z jej dóbr po zajęciach (trzeba było się tłumaczyć, dlaczego mam zamiar korzystać z np. 

siłowni). Wyposażenie siłowni niesprawne. Brakujące hantle”. 

Wykres 30 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o dostępność i jakość bazy 

rekreacyjno - sportowej na UM w Lublinie. 

 

Wykres 30 Jak ocenia Pan/i dostępność i jakość bazy rekreacyjno - sportowej na UM w Lublinie? 

 

Kolejnym z ocenianych aspektów dotyczących warunków studiowania była ocena warunków 

mieszkaniowych w domach studenckich. Wśród osób biorących udział w badaniu, liczba osób 

mieszkających w „akademikach” wyniosła odpowiednio: kierunek Analityka medyczna - 9 osób, 

kierunek Farmacja – 19 osób, kierunek Kosmetologia – 6 osób.  

Średnie oceny aspektu dotyczącego warunków mieszkaniowych w domach studenckich dla 

poszczególnych kierunków wynosiły odpowiednio: Farmacja – 2,68; Analityka medyczna – 3,11; 

Kosmetologia – 3,33. Średnia ogólna dla UM w Lublinie wyniosła 3,15 (Patrz Wykres 10). 
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Z analizy komentarzy wynika, że jest zbyt mało lub brakuje sprzętu AGD (lodówki, kuchenki 

mikrofalowe). Ograniczony jest również dostęp do Internetu. Ankietowani wskazują także na potrzebę 

wymiany mebli oraz gruntowny remont. Jeden ze studentów pisze: „Pokoje są ciasne, po wstawieniu 

do pokoju lodówki nie było miejsca na biurko (!), meble bardzo stare i z bardzo brzydkim zapachem, 

którym  przesiąkały ubrania i pościel. Łóżka stare, twarde i niewygodne. Mało miejsca na rzeczy 

osobiste. Jeden odkurzacz na cały akademik, który jest w portierni i trzeba go dźwigać na 4 piętro. Przy 

biurkach, które stały w pokojach nie dało się siedzieć (kolana nie mieszczą się pod biurkiem), były to 

przerobione szafki ścienne. Większość studentów musi uczyć się na łóżku.” 

Wykres 31 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o ogólne warunki mieszkaniowe w 

domach studenckich (akademikach) UM w Lublinie. 

 

Wykres 31 Jak ocenia Pan/Pani ogólne warunki mieszkaniowe w domach studenckich (akademikach) UM w Lublinie? 

 

Studenci biorący udział w badaniu mieli także możliwość oceny dostępności bibliotek oraz 

oferowanych w nich zbiorów. Oceniając ten aspekt odpowiadali oni na cztery pytania: 

1. Na ile godziny otwarcia biblioteki są dla Pana/i dogodne? 

2. Jak ocenia Pan/i dostępność książek oraz czasopism w bibliotece UM w Lublinie? 

3. Jak ocenia Pan/i dostępność i zakres zasobów elektronicznych (e-czasopisma, e-książki) 

w bibliotece UM w Lublinie? 

4. Na ile czas jednokrotnego wypożyczenia książek jest wg Pana/i wystarczający? 

 

Dla zdecydowanej większości studentów WFzOAM godziny otwarcia biblioteki były dogodne. 

Średnia ocena tego aspektu dla Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 

3,99 na pięciostopniowej skali. Średnia ogólna ocena  dla UM w Lublinie wyniosła 4,02 (Patrz Wykres 

11). 

Na kierunku Kosmetologia ocenę najwyższą (ocena 5 na pięciostopniowej skali) wskazało 

odpowiednio 49% badanych. Na kierunku Analityka medyczna oraz Farmacja wartość ta była podobna 

i wynosiła odpowiednio 34% oraz 36%. Ogółem odpowiedzi pozytywnych (oceny powyżej 3) wskazało 

odpowiednio: Analityka medyczna – 78%, Farmacja – 73%, Kosmetologia – 73%. 

Dla ocen negatywnych (poniżej 3) najwięcej wskazań odnotowano na kierunku Farmacja. 

Odsetek osób niezadowolonych wyniósł 12%.  

Średnie oceny aspektu dotyczącego godzin otwarcia biblioteki dla poszczególnych kierunków 

wynosiły odpowiednio: Farmacja – 3,95; Analityka medyczna – 4,02; Kosmetologia – 4,07. 
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Analizując komentarze można zauważyć, że studenci Wydziału Farmaceutycznego pozytywnie 

oceniają godziny otwarcia biblioteki. Możemy jednak wyróżnić opinie, w których badani wskazują na 

możliwość otwarcia biblioteki w weekendy „Biblioteka powinna być dłużej otwarta w soboty, ponadto 

warto byłoby wprowadzić jakiekolwiek godziny otwarcia w niedzielę, czasami weekend to czas, w 

którym studenci mają czas dopiero wtedy skorzystać z biblioteki”. 

Wykres 32 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o godziny otwarcia 

biblioteki.  

 

Wykres 32 Na ile godziny otwarcia biblioteki są dla Pana/i dogodne? 

 

Odsetek zadowolonych studentów oceniających dostępność książek oraz czasopism 

w bibliotece był przeciętny, ponieważ średnia ocena tego aspektu dla Wydziału Farmaceutycznego 

w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 3,44 na pięciostopniowej skali. Średnia ogólna ocena dla UM 

w Lublinie wyniosła 3,43 (Patrz Wykres 12). 

Największy odsetek osób biorących udział w badaniu (24%), którzy wskazali ocenę najwyższą 

(wartość 5 na pięciostopniowej skali) odnotowano wśród studentów kierunku Kosmetologia. Ogólnie 

ocen pozytywnych (powyżej wartości 3) na tym kierunku było 52%. Prawie co trzeci badany (31%) 

uważa, że dostępność książek i czasopism w bibliotece jest dostateczna. 17% badanych uznało, że 

dostępność książek spełnia ich oczekiwania w minimalnym stopniu (ocena 2).  

Na kierunku Farmacja 34% badanych oceniło dostępność książek jako dobrą. Ocen 

pozytywnych (powyżej wartości 3) na tym kierunku było 53%. Co czwarty badany dostępność książek 

ocenił na poziomie dostatecznym, a dla prawie co 5 badanego dostęp do książek był niezadowalający 

(oceny poniżej wartości 3).  

Na kierunku Analityka medyczna 44% badanych pozytywnie ocenia (oceny powyżej wartości 

3) dostępność książek w bibliotece, w tym prawie co szósta osoba uważa, że dostęp do książek jest na 

poziomie bardzo dobrym. Dla 40% badanych dostępność książek i czasopism jest na poziomie 

zadowalającym (ocena 3). Prawie co piąty badany uważa, że dostępność publikacji jest 

niezadowalająca (oceny poniżej wartości 3).  

Średnie oceny aspektu dotyczącego dostępności książek oraz czasopism w bibliotece dla 

poszczególnych kierunków wynosiły odpowiednio: kierunek Analityka medyczna– 3,38; Farmacja – 

3,45, Kosmetologia – 3,52. 

Z analizy komentarzy wynika, ze w bibliotece brakuje podstawowych podręczników oraz 

nowych pozycji przez co pozycje te są dla wielu studentów nieosiągalne  „Miała ilość podstawowej 

literatury wymaganej na danych przedmiotach”, „Książki stare, zniszczone. często wszystkie 

niedostępne.”. 
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Wykres 33 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o dostępność książek oraz 

czasopism w bibliotece UM w Lublinie.  

 

Wykres 33 Jak ocenia Pan/i dostępność książek oraz czasopism w bibliotece UM w Lublinie? 

 
 

Kolejnym aspektem dotyczącym jakości funkcjonowania bibliotek była ocena dostępności 

i zakresu zasobów elektronicznych (e-czasopisma, e-książki). Średnia ocena tego aspektu dla 

Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 3,71 na pięciostopniowej skali. 

Średnia ogólna ocena dla UM w Lublinie wyniosła 3,64 (Patrz Wykres 13). 

Najwyższy odsetek osób oceniających pozytywnie (oceny powyżej wartości 3 na 

pięciostopniowej skali) zasoby elektroniczne w bibliotece UM wystąpił wśród studentów kierunku 

Farmacja i Kosmetologia. Wyniósł on 63%. Na kierunku Farmacja 25% oceniło dostępność e-zasobów 

bibliotecznych bardzo dobrze, a na Kosmetologii odsetek osób zadowolonych wyniósł 24%. Na 

kierunku Farmacja 38%, a na kierunku Kosmetologia 39% badanych uznało dostępność zasobów jako 

spełniające ich potrzeby w stopniu dobrym.  

Na kierunku Farmacja 26% oceniło e-zasoby jako zadowalające, a na kierunku Analityka 

medyczna – 17%.  Negatywnie (oceny poniżej wartości 3) aspekt dotyczący dostępności do e-zasobów 

na kierunku Farmacja oceniło 11% badanych. Na kierunku Kosmetologia  20% badanych uznało dostęp 

do e-zasobów jako spełniający ich potrzeby w minimalnym stopniu (ocena 1 oraz 2 na pięciostopniowej 

skali).  

Na kierunku Analityka medyczna odsetek osób pozytywnie (oceny powyżej wartości 3) 

oceniających dostęp do e-zasobów w bibliotece wyniósł 59%. Dla 36% dostęp do e-zasobów był 

zadowalający (ocena 3). Ocenę negatywną (ocena 2 na pięciostopniowej skali) stanowiło tylko 5% 

ogółu badanych studentów kierunku Analityka medyczna.  

Średnie oceny aspektu dotyczącego dostępności i zakresu zasobów elektronicznych  dla 

poszczególnych kierunków wynosiły odpowiednio: kierunek Analityka medyczna – 3,72; Farmacja – 

3,73; Kosmetologia – 3,62. 

Nie odnotowano konstruktywnych komentarzy dotyczących w/w aspektu.  

 

Wykres 34 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o dostępność i zakres zasobów 

elektronicznych. 
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Wykres 34 Jak ocenia Pan/i dostępność i zakres zasobów elektronicznych (e-czasopisma, e-książki) w bibliotece UM w Lublinie? 

 

Ostatnim wskaźnikiem oceniającym dostępność bibliotek oraz oferowanych w nich zbiorów 

była ocena czasu jednokrotnego wypożyczenia książek. Studenci Wydziału Farmaceutycznego 

z Oddziałem Analityki Medycznej biorący udział w badaniu ocenili ten aspekt powyżej średniej ogólnej 

UM w Lublinie. Średnia ocena tego aspektu dla Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 

2018/2019 wyniosła 3,86 na pięciostopniowej skali. Średnia ogólna ocena dla UM w Lublinie wyniosła 

3,80 (Patrz Wykres 14). 

W ocenie aspektu dotyczącego czasu jednokrotnego wypożyczenia książek wśród studentów 

Wydziału Farmaceutycznego przeważały oceny pozytywne (powyżej wartości 3). Odsetek osób 

zadowolonych i bardzo zadowolonych z w/w aspektu wyniósł 62%. Na kierunku Analityka medyczna 

odsetek osób zadowolonych (oceny powyżej wartości 3) z jednokrotnego czasu wypożyczenia książek 

wyniósł 48%, na kierunku Farmacja – 67% i na kierunku Kosmetologia – 66%. Odsetek osób przeciętnie 

oceniających czas jednokrotnego wypożyczenia książek na kierunku Analityka medyczna wyniósł 40%, 

na kierunku Farmacja wyniósł 24%, a na kierunku Kosmetologia – 28%.  

Odsetek badanych studentów Wydziału Farmaceutycznego niezadowolonych (oceny poniżej 

wartości 3) z czasu przeznaczonego na wypożyczenie książki stanowił jedynie 9% (19 osób). Na kierunku 

Farmacja odsetek osób niezadowolonych z czasu wypożyczenia książek (oceny poniżej wartości 3) 

wyniósł 9%, a na kierunku Kosmetologia 6%. Wśród studentów kierunku Analityka Medyczna 

negatywną (ocena 2) przyznało 12% osób, natomiast żaden ze studentów tego kierunku nie wskazał 

oceny najniższej (ocena 1 na pięciostopniowej skali).  

Średnie oceny aspektu dotyczącego czasu jednokrotnego wypożyczenia książek dla 

poszczególnych kierunków wynosiły odpowiednio: Analityka medyczna – 3,59; Farmacja – 3,97; 

Kosmetologia – 3,97. 

Wśród nielicznych komentarzy jeden ze studentów zauważył, że „Czas ten jest 

niewystarczający, są przedmioty trwające cały rok akademicki (lub dłużej!), co sprawia, że książkę 

wypożyczoną w wakacje przed rozpoczęciem roku akademickiego trzeba oddać ze względu na 

ograniczoną ilość  prolongat, przed końcem sesji poprawkowej”.  

Wykres 35 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o czas jednokrotnego 

wypożyczenia książek. 
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Wykres 35 Na ile czas jednokrotnego wypożyczenia książek jest wg Pana/i wystarczający? 

 

Kolejnym aspektem dotyczącym ogólnych warunków studiowania była ocena procedur 

administracyjnych na UM w Lublinie (pisanie podań, odwołań itp.) i stopnia ich skomplikowania. 

Średnia ocena tego aspektu dla Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 

3,33 na pięciostopniowej skali. Średnia ogólna ocena dla UM w Lublinie wyniosła 3,35 (Patrz Wykres 

15). 

Studenci Wydziału Farmaceutycznego prawie w większość (44%) procedury administracyjne 

ocenia jako nie sprawiające trudności lub sprawiające trudności w minimalnym stopniu (oceny powyżej 

wartości 3). Dla 33% badanych procedury administracyjne tylko w minimalnym stopniu sprawiają 

trudności (ocena 4), natomiast dla 11% procedury są jasne i zrozumiałe. Prawie co trzeci student 

WFzOAM ocenił trudność procedur na poziomie przeciętnym (ocena 3). Niewielki odsetek (18%) 

badanych ocenia je jako skomplikowane lub bardzo skomplikowane (oceny poniżej 3). 

Dla większości studentów kierunku Kosmetologia procedury nie są skomplikowane. Odsetek 

wyniósł 52%. 28% badanych oceniło je jako nieskomplikowane, natomiast co piąty badany uznał, że 

w minimalnym stopniu sprawiają trudności. Odsetek osób, dla których jasność procedur są na 

poziomie dostatecznym wyniósł jedynie 31%. Nie ma osób, dla których procedury byłyby bardzo 

skomplikowane (ocena 1 na pięciostopniowej skali).  

Na kierunku Farmacja odsetek osób, dla których procedury nie są skomplikowane (ocena 5) 

wyniósł 9%. Prawie co trzeci badany uznał, że procedury są w minimalnym stopniu skomplikowane 

(ocena 4). Procedury jako przeciętnie trudne oceniło 37% badanych. Prawie co szósty badany uznał 

procedury za skomplikowane (oceny poniżej wartości 3), w tym 4% uznało je za bardzo skomplikowane 

(ocena 1).   

Odsetek osób, dla których procedury są jasne i zrozumiałe (oceny powyżej wartości 3) na 

kierunku Analityka medyczna wyniósł 35%, w tym 28% uważa, że w minimalnym stopniu sprawiają 

trudności (ocena 4). Prawie co drugi badany uznał procedury za przeciętnie trudne, a dla 19% 

procedury są skomplikowane (ocena 2).  

 Średnie oceny aspektu dotyczącego stopnia skomplikowania procedur administracyjnych 

dla poszczególnych kierunków wynosiły odpowiednio: Analityka medyczna – 3,21; Farmacja – 3,33; 

Kosmetologia – 3,62. 

Nie odnotowano konstruktywnych komentarzy dotyczących w/w aspektu. 

Wykres 36 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o stopień skomplikowania 

procedur administracyjnych na UM w Lublinie (pisanie podań, odwołań itp.). 
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Wykres 36 Na ile procedury administracyjne na UM w Lublinie (pisanie podań, odwołań itp.) są Pana/i zdaniem 
skomplikowane? 

 

 

 

Ocena funkcjonowania dziekanatu 

 

Studenci  Wydziału Farmaceutycznego oceniali funkcjonowanie dziekanatu w oparciu o 7 pytań:  

1. Czy dni i godziny otwarcia dziekanatu umożliwiają załatwienie spraw? 

2. Czy informacje otrzymane od pracowników dziekanatów są aktualne i rzetelne? 

3. Czy w ciągu ostatniego roku akademickiego napotkano trudności podczas załatwiania 

spraw w dziekanacie? 

4. Czy łatwo umówić się z Dziekanem i Prodziekanami Wydziału? 

5. Czy informacje zamieszczone na stronie internetowej dziekanatu są wystarczające? 

6. Czy informacje uzyskane od pracowników drogą telefoniczną są rzetelne? 

7. Czy pracownicy dziekanatu pomagają w załatwieniu spraw? 

Studenci WFzOAM w roku akademickim 2018/2019 w 46% przypadków oceniali pozytywnie 

aktualne godziny pracy dziekanatu. Dla co trzeciej osoby (30%) rozkład godzin pracy dziekanatu 

uniemożliwia załatwienia wszystkich spraw.  

Rzetelność informacji otrzymywanych od pracowników dziekanatu pozytywnie oceniło 64% 

badanych, a około 18% wskazało, że napotkało utrudnienia podczas załatwiania spraw. 

 Na spotkanie z Dziekanem trudno jest umówić się zdaniem 6% badanych, a  87% osób nie 

posiada zdania na temat łatwości umówienia się na spotkanie z władzami Wydziału. Świadczyć to może 

o tym, że nie korzystają oni zbyt często z tej formy kontaktu.  

Dość duży odsetek studentów uważa, że informacje dostępne na stronie internetowej są 

niewystarczające (30%), w przeciwieństwie do informacji dostępnych drogą telefoniczną, które 

większość ocenia pozytywnie (50%).  

Jedynie 5% badanych uważa, że pracownicy nie są pomocni podczas załatwiania spraw  

w dziekanacie, a 7% osób uważa, że nie przekazują aktualnych i rzetelnych informacji drogą 

telefoniczną. 

Tabela 3 przedstawia rozkład procentowy ocen poszczególnych aspektów funkcjonowania Dziekanatu 

na WFzOAM. 
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Tabela 3 Ocena poszczególnych aspektów funkcjonowania Dziekanatu na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki 
Medycznej. 

Treść pytania Tak Nie 
Nie mam 
zdania 

Czy dni i godziny otwarcia dziekanatu umożliwiają Panu/i załatwienie 
spraw?  

46% 30% 24% 

 Czy informacje otrzymane od pracowników dziekanatów są według 
Pana/i aktualne i rzetelne? 

64% 9% 27% 

Czy w ciągu ostatniego roku akademickiego napotkał na trudności 
podczas załatwiania spraw w dziekanacie? 

18% 64% 18% 

Czy według Ciebie łatwo umówić się na spotkanie z Dziekanem i 
Prodziekanami Wydziału? 

7% 6% 87% 

Czy informacje zamieszczone na stronie internetowej dziekanatu są dla 
Ciebie wystarczające? 

33% 30% 37% 

Czy informacje uzyskane od pracowników dziekanatu drogą telefoniczną 

są Twoim zdaniem rzetelne?  
50% 7% 43% 

 Czy według Ciebie pracownicy dziekanatów pomagają w załatwianiu 
spraw? 

66% 5% 29% 

 

Opinie studentów WFzOAM nieznacznie różnią się między sobą pod względem oceny 

satysfakcji z niektórych aspektów funkcjonowania dziekanatów.  

Studenci  Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2018/2019 byli w większości 

zadowoleni z godzin otwarcia dziekanatu. Na kierunku Farmaceutycznym wskaźnik zadowolenia 

osiągnął 48%. Prawie co trzeci student wyraził swoje niezadowolenie.  

Na kierunku Kosmetologia dla 41% badanych godziny otwarcia dziekanatu były odpowiednie. 

Co czwarta osoba była niezadowolona z godzin otwarcia dziekanatu dla studentów.   

Na kierunku Analityka medyczna dla 43% badanych godziny otwarcia dziekanatu były 

odpowiednie, natomiast prawie połowa (48%) uznała, że czas otwarcia dziekanatu dla studentów jest 

nieodpowiedni.  

Z komentarzy studentów kierunku Farmaceutycznego wynika, że godziny otwarcia dziekanatu 

kolidują z zajęciami. W ich opinii dziekanat powinien być otwarty od poniedziałku do piątku w tych 

samych godzinach, co ułatwiałoby załatwianie spraw. „Dziekanat jest otwarty za krótko. Przydałby się 

dyżur w niektóre soboty, kiedy nie ma zajęć na Uczelni w ciągu dnia.”, „dziekanat powinien być otwarty 

również w godzinach popołudniowych, gdyż zazwyczaj w godzinach otwarcia są zajęcia i 

niejednokrotnie zamiast zjeść i odpocząć podczas przerwa trzeba stać w kolejce do dziekanatu.”. 

Odnotowano również pozytywne opinie: „Dziekanat działa świetnie!”, „Bardzo dziękujemy za 

przedłużenie godzin otwarcia dziekanatu dla studentów!”. 

Tabela 4 przedstawia rozkład procentowy ocen dotyczących godzin otwarcia dziekanatu.  
 

Tabela 4 Czy dni i godziny funkcjonowania dziekanatu umożliwiają Panu/i załatwienie spraw? 

Treść pytania Tak Nie 
Nie mam 
zdania 

Analityka medyczna 43% 48% 19% 

Farmacja 48% 27% 25% 

Kosmetologia 41% 24% 35% 
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Większość studentów Wydziału Farmaceutycznego nie napotkała trudności w trakcie 

załatwiania spraw w dziekanacie: dla kierunku Farmacja odsetek ten stanowił 68%, na kierunku 

Analityka medyczna – 60%, a na kierunku Kosmetologia – 52%.  

Nie odnotowano konstruktywnych komentarzy dotyczących napotkania trudności podczas 

załatwiania spraw w dziekanacie. 

Tabela 5 przedstawia rozkład procentowy ocen dotyczących trudności podczas załatwiania spraw w 

dziekanacie. 
 

Tabela 5 Czy w ciągu ostatniego roku akademickiego napotkał Pan/i na trudności podczas załatwiania spraw w dziekanacie? 

Treść pytania Tak Nie 
Nie mam 
zdania 

Analityka medyczna 21% 60% 19% 

Farmacja 15% 68% 17% 

Kosmetologia 24% 52% 24% 

 

W zakresie możliwości umówienia się na spotkanie z Dziekanem lub Prodziekanami Wydziału 

w roku akademickim 2018/2019 najczęściej trudności mieli studenci kierunków Farmacja (8%). Mniej 

problemów tego typu wskazali natomiast studenci kierunku Analityka medyczna (5%) oraz kierunku 

Kosmetologia (3%). Większość osób wskazała na odpowiedź „nie mam zdania” co może wskazywać, że 

nie korzystali z tej formy kontaktu z władzami Wydziału.  

Nie stwierdzono komentarzy rekomendujących zmiany w tym aspekcie. 

Tabela 6 przedstawia rozkład procentowy ocen dotyczących trudności w umówieniu spotkania z 

władzami wydziału.  

 

Tabela 6 Czy według Ciebie łatwo umówić się na spotkanie z Dziekanem i Prodziekanami Wydziału? 

Treść pytania Tak Nie 
Nie mam 
zdania 

Analityka medyczna 5% 5% 90% 

Farmacja 7% 8% 85% 

Kosmetologia 7%  3% 90% 

 

Informacje umieszczane na stronie internetowej studenci kierunków na WFzOAM w roku 

akademickim 2018/2019 ocenili przeciętnie. Na kierunku Kosmetologia oraz Farmacja 34% badanych 

uznało informacje zamieszczane na stronie internetowej za wystarczające, a na kierunku Analityka 

medyczna było odsetek ten wyniósł 31%. 

Odnotowano jeden komentarz dotyczący informacji zamieszczanych na stronie internetowej 

dziekanatu: „strona internetowa jest dziwna, trudno na niej się wszystkiego szuka”. 

Tabela 7 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o jakość informacji na stronie 

dziekanatu. 
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Tabela 7 Czy informacje zamieszczone na stronie internetowej dziekanatu są dla Ciebie wystarczające? 

Treść pytania Tak Nie 
Nie mam 
zdania 

Analityka medyczna 31% 29% 40% 

Farmacja 34% 28% 38% 

Kosmetologia 34% 40% 26%  

 

W większości studenci WFzOAM pozytywnie ocenili merytoryczną pomoc pracowników 

dziekanatu. Dla studentów kierunku Farmacja odsetek osób pozytywnie oceniających pomoc 

pracowników dziekanatu wyniósł 69%. Co dziewiętnasty badany negatywnie ocenił pomoc 

pracowników dziekanatu w załatwianiu spraw, a 26% nie ma zdania w tym aspekcie.  

Na kierunku Analityka medyczna odsetek osób pozytywnie oceniających pomoc pracowników 

dziekanatu wyniósł 68%. Tylko 5% badanych negatywnie ocenia merytoryczna pomoc pracowników 

dziekanatu, a 26% nie ma zdania na ten temat.  

Na kierunku Kosmetologia połowa studentów (52%) pozytywnie oceniła pomoc merytoryczną 

pracowników dziekanatu. Prawie co dziesiąty badany negatywnie ocenił merytoryczna pomoc 

pracowników dziekanatu.  

Na wszystkich kierunkach wskaźnik niezadowolenia studentów z otrzymanej pomocy nie 

przekroczył 10%, a nie więcej niż 38% badanych nie ma zdania w omawianym aspekcie.  

Odnotowano tylko pozytywne komentarze dotyczące pomocy pracowników z dziekanatu „Tak, 

pracownicy dziekanatu szybko odpowiadają na maile, są pomocni uprzejmi i robią bardzo wiele by 

pomóc studentowi.”, „Bardzo mili i pomocni ludzie. Zdecydowanie to duży plus!”. 

Tabela 8 przedstawia rozkład procentowy ocen na temat pomocy pracowników dziekanatu przy 

załatwianiu spraw. 

 

Tabela 8 Czy według Ciebie pracownicy dziekanatów pomagają w załatwianiu spraw? 

Treść pytania Tak Nie 
Nie mam 
zdania 

Analityka medyczna 68% 3% 29% 

Farmacja 69% 5% 26% 

Kosmetologia 52% 10% 38% 

 

Aktualność i rzetelność informacji przekazywanych studentom przez pracowników dziekanatu 

jest oceniana pozytywnie.  

Szczególnie dobrze jest to widoczne na przykładzie kierunków Analityka medyczna i Farmacja.  

W przypadku Farmacji  w roku akademickim 2018/2019 66% studentów uważa że otrzymane 

informacje są rzetelne i aktualne, a jednocześnie tylko co czwarty badany nie ma zdania w tej kwestii. 

Jedynie 6% badanych ocenia ten aspekt negatywnie.  

Na kierunku Analityka medyczna jakość uzyskiwanych informacji pozytywnie ocenia 66% 

studentów, a 12% uważa, że są nierzetelne. Co piąty badany nie ma zdania na temat rzetelności 

informacji uzyskiwanych od pracowników dziekanatu. 

 Na kierunku Kosmetologia 52% badanych pozytywnie ocenia rzetelność uzyskiwanych 

informacji od pracowników dziekanatu. Negatywnie rzetelność uzyskiwanych informacji oceniło 17% 

badanych, i aż 31% nie ma zdania w tej kwestii. 
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W nielicznych komentarzach studenci chwalą pracę pracowników dziekanatu Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej. 

Tabela 9 przedstawia rozkład procentowy ocen dotyczącym aktualności i rzetelności informacji 

przekazywanych studentom przez pracowników dziekanatu. 

  

Tabela 9 Czy informacje otrzymane od pracowników dziekanatów są według Pana/i aktualne i rzetelne? 

Treść pytania Tak Nie 
Nie mam 
zdania 

Analityka medyczna 66% 12% 22% 

Farmacja 66% 6% 28% 

Kosmetologia 52% 17% 31% 

 

Rzetelność informacji uzyskiwanych od pracowników dziekanatu drogą telefoniczną  

studenci Wydziału Farmaceutycznego ocenili pozytywnie. Na kierunku Farmacja w roku akademickim 

2018/2019, 57% studentów uważa że otrzymane informacje są rzetelne i aktualne, a jednocześnie aż 

39% osób nie ma zdania w tej kwestii. Tylko 4% ocenia ten aspekt negatywnie. Na kierunku Analityka 

medyczna jakość uzyskiwanych informacji pozytywnie ocenia 45% studentów, a 10% uważa, że są 

nierzetelne. Jednocześnie 45% badanych nie ma zdania na temat rzetelności informacji uzyskiwanych 

od pracowników dziekanatu. 

 Na kierunku Kosmetologia 34% badanych pozytywnie ocenia rzetelność uzyskiwanych 

informacji od pracowników dziekanatu. Negatywnie rzetelność uzyskiwanych informacji oceniło 14% 

badanych. Aż 52% nie ma zdania w tej kwestii. 

Odnotowano jeden komentarz dotyczący w/w aspektu : „Przytoczę tu przykład jeszcze z 1 roku. 

Dzwoniłem w imieniu grupy gdzie odbywają się zajęcie z KPP, gdyż miejsce podane przez dziekanat było 

błędne. Pani przy słuchawce zapytała mnie co to jest KPP”. 

Tabela 10 przedstawia rozkład procentowy ocen dotyczącym aktualności i rzetelności informacji 

przekazywanych studentom przez pracowników dziekanatu. 

Tabela 10 Czy informacje uzyskane od pracowników dziekanatu drogą telefoniczną są Twoim zdaniem rzetelne? 

Treść pytania Tak Nie 
Nie mam 
zdania 

Analityka medyczna 45% 10% 45% 

Farmacja 57% 4% 39% 

Kosmetologia 34% 14% 52% 

 

Analizując wyniki oceny obsługi studentów w roku akademickim 2018/2019, w porównaniu do 

badania za rok 2017/2018 zanotowano: 

 spadek niezadowolenia dla aspektu dotyczącego: godzin i dni otwarcia dziekanatu 

(spadek niezadowolenia o 8 pkt. procentowych), rzetelności i aktualności 

przekazywanych informacji przez pracowników dziekanatu (spadek niezadowolenia 

o 3 pkt. procentowe), napotykania trudności podczas załatwiania spraw 

w dziekanacie (spadek niezadowolenia o 11 pkt. procentowych), trudności umówienia 

się z Dziekanem i Prodziekanami Wydziału (spadek niezadowolenia o 1 pkt. 

procentowy), oraz merytorycznej pomocy pracowników dziekanatu (spadek 

niezadowolenia o 8 pkt. procentowych), 
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 wzrost niezadowolenia dla aspektu dotyczącego aktualności informacji 

zamieszczanych na stronie internetowej dziekanatu (wzrost o 8 pkt. procentowych), 

 na tym samym poziomie pozostał aspekt dotyczący rzetelności informacji 

uzyskiwanych od pracowników dziekanatu drogą telefoniczną, ponieważ utrzymał się 

na poziomie 7%. 

 Dla 91% badanych informacje uzyskiwane od pracowników dziekanatu są aktualne 

i rzetelne. Jest to wzrost o 3 pkt procentowe w porównaniu z rokiem akademickim 

2017/2018. 

 Wysoki odsetek (44%) osób niezadowolonych z dostępu do Internetu. Jest to wzrost o 

2 pkt procentowe w porównaniu z rokiem akademickim 2017/2018. 

Wykres 37 przedstawia zmianę oceny funkcjonowania dziekanatów w latach 2012-2019. 
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Wykres 37 Zmiana oceny funkcjonowania dziekanatów w latach 2012-2019 
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Zmiana wartości uogólnionego wskaźnika niezadowolenia studentów z obsługi 

administracyjnej w poszczególnych latach wskazuje, że w obecnej edycji badania nastąpił spadek 

niezadowolenia studentów z obsługi administracyjnej o 3 pkt. procentowe w porównaniu do 

poprzedniej edycji badania (2017/2018).  Wskaźnik niezadowolenia wyniósł obecnie 15%. 

Wykres 38 przedstawia zmianę wartości uogólnionego wskaźnika niezadowolenia w latach 

2012-2018. 
 

Wykres 38 Zmiana wartości uogólnionego wskaźnika niezadowolenia 

 

Ranking dziekanatów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 

W ogólnym podsumowaniu, w oparciu o opinie studentów stworzono ranking dziekanatów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W ankiecie oceniającej jakość pracy dziekanatów zadawano 

studentom 7 pytań, dotyczących różnych aspektów ich funkcjonowania. Na podstawie odsetka osób 

deklarujących niezadowolenie pod względem któregoś z aspektów utworzono uogólniony wskaźnik 

niezadowolenia studentów z obsługi w dziekanacie, będący średnią arytmetyczną odsetka 

niezadowolonych z każdego z badanych aspektów funkcjonowania dziekanatów.  

W roku 2018/2019 najlepiej ocenianym dziekanatem został Dziekanat Wydziału Nauk 

o Zdrowiu. Wyniki wskaźnika niezadowolenia dla pozostałych dziekanatów różniły się tylko o 1 pkt 

procentowy. Na drugim miejscu znalazł się Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 

Analityki Medycznej, na trzecim miejscu Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Stomatologicznym. Najniżej został oceniony Dziekanat II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Anglojęzycznym. 

 

Wykres 39 przedstawia Ranking Dziekanatów poszczególnych Wydziałów UM w Lublinie w latach 

2012/2019. 
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Wykres 39 Ranking Dziekanatów poszczególnych Wydziałów UM w Lublinie. 

 

 

Podsumowanie 

W obecnej edycji badania: 

 poziom niezadowolenia z obsługi administracyjnej w porównaniu do poprzedniej edycji 

badania (2017/2018) spadł o 3 pkt. procentowe i wyniósł 15%.  

 spadł odsetek osób, które napotkały trudności podczas wizyt w dziekanacie z 29% 

(2017/2018) na 18%.   

 wzrósł odsetek osób, które są niezadowolone z informacji zamieszczanych na stronie 

internetowej dziekanatu (z 22% na 30%). 

 na tym samym poziomie niezadowolenia utrzymały się informacje uzyskane droga 

telefoniczną od pracowników dziekanatu (7%).  

16%

17%

15%

12%

17%

8%

18%

16%

14%

7%

15%

17%

21%

11%

15%

24%

23%

16%

19%

19%

10%

2%

1%

9%

8%

5%

1%

9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

I WLzOS

II WLzOA

WFzOAM

WNoZ

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019



 
 

40 
 

 Studenci wskazują na kolidowanie godzin otwarcia dziekanatów z godzinami zajęć 

dydaktycznych i proponują stałe godziny przyjmowania studentów oraz by dziekanat był 

czynny od poniedziałku do piątku. 

 Studenci postulują o lepsze rozplanowanie planu zajęć, w tym uwzględnienie przerw między 

zajęciami w celu przemieszczenia się z jednego budynku do drugiego oraz o zrównoważoną 

liczbę zajęć w poszczególne dni oraz o przestrzeganie liczebności grup ćwiczeniowych; 

 Należy powiększyć księgozbiór w bibliotece oraz, co najważniejsze, zakupić nowe wydania 

podręczników; 
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Załącznik 1 

Ocena jakości obsługi studentów i warunków studiowania 2018/2019 

1. Jak Pan/i ocenia wyposażenie laboratoriów/sal ćwiczeniowych na UM w Lublinie. 

 (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). 

1 2 3 4 5 

 

2. Jak ocenia Pan/i dostęp do Internetu na UM w Lublinie? 

 (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). 

1 2 3 4 5 

 

3. Jak ocenia Pan/i wielkość sal wykładowych i ćwiczeniowych? 

 (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). 

1 2 3 4 5 

 

4. Jak ocenia Pan/i wyposażenie sal w narzędzia informatyczne i audiowizualne? 

(1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). 

1 2 3 4 5 

 

5. Jak ocenia Pan/Pani liczebność grup studenckich podczas aktywnych form zajęć  

(ćwiczenia, zajęcia praktyczne)? (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). 

1 2 3 4 5 

 

6. Jak ocenia Pan/Pani przystosowanie infrastruktury UM w Lublinie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych? (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). 

1 2 3 4 5 

 

7. Jak ocenia Pan/Pani organizację zajęć dydaktycznych (racjonalność tygodniowego rozkładu 

zajęć)? (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). 

1 2 3 4 5 

 

8. Jak ocenia Pan/i dostępność i jakość bazy rekreacyjno - sportowej na UM w Lublinie? 

 (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). 

1 2 3 4 5 

 

9. Czy aktualnie jest Pan/Pani zakwaterowany w jednym z domów studenckich UM w Lublinie? 

TAK NIE 

 

10. Jak ocenia Pan/Pani ogólne warunki mieszkalne w domach studenckich (akademikach) UM w 

Lublinie? (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). (przy wyborze odpowiedzi Tak w pytaniu 

nr 9) 

1 2 3 4 5 

 

11. Na ile godziny otwarcia biblioteki są dla Pana/i dogodne? 

 (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). 
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1 2 3 4 5 

 

12. Jak ocenia Pan/i dostępność książek oraz czasopism w bibliotece UM w Lublinie? 

 (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). 

1 2 3 4 5 

 

13. Jak ocenia Pan/i dostępność i zakres zasobów elektronicznych (e-czasopisma, e-książki)  

w bibliotece UM w Lublinie? (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). 

1 2 3 4 5 

 

14. Na ile czas jednokrotnego wypożyczenia książek jest wg Pana/i wystarczający? 

 (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). 

1 2 3 4 5 

 

15. Na ile procedury administracyjne na UM w Lublinie (pisanie podań, odwołań itp.)  

są Pana/i zdaniem skomplikowane? (1 - bardzo skomplikowane, 5 - bardzo proste). 

1 2 3 4 5 

 

16. Czy dni i godziny otwarcia dziekanatu umożliwiają Panu/i załatwienie spraw? 

TAK NIE NIE MAM ZDANIA 

 

17. Czy informacje otrzymane od pracowników dziekanatów są według Pana/i aktualne i 

rzetelne? 

TAK NIE NIE MAM ZDANIA 

 

18. Czy w ciągu ostatniego roku akademickiego napotkał Pan/i na trudności podczas załatwiania 

spraw w dziekanacie? 

TAK NIE NIE MAM ZDANIA 

 

19. Czy według Ciebie łatwo umówić się na spotkanie z Dziekanem i Prodziekanami Wydziału? 

TAK NIE NIE MAM ZDANIA 

 

20. Czy informacje zamieszczone na stronie internetowej dziekanatu są dla Ciebie wystarczające? 

TAK NIE NIE MAM ZDANIA 

 

21. Czy informacje uzyskane od pracowników dziekanatu drogą telefoniczną są Twoim zdaniem 

rzetelne? 

TAK NIE NIE MAM ZDANIA 

 

22. Czy według Ciebie pracownicy dziekanatów pomagają w załatwianiu spraw? 

TAK NIE NIE MAM ZDANIA 

 

23. Co Pana/Pani zdaniem Uniwersytet Medyczny w Lublinie powinien zmienić, aby zapewnić 

lepsze warunki studiowania swoim studentom? (pytanie opisowe) 

 


