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

w roku akademickim 2015/2016 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 

2015/2016.  

 

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 2015/2016 

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 zajęć 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. Proponuje się by to liczba ankiet 

wypełnionych była 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) 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 (tabela nr 3). 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 (wykres nr 3 i 4) 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 III 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 (powyżej 10). 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 0ne 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 5 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 4).  

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 4. 
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Tabela 4 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach na UM w Lublinie. 
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II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym 
 

II Wydział Lekarski jest na ostatnim miejscu pod względem poziomu wiarygodności badania2 

(tabela nr 1 str. 5). Poziom wiarygodności wynosi 4019,64 j jest to poziom bardzo dobry.  

Na poszczególnych kierunkach na II WLzOA nastąpił wzrost poziomu wiarygodności  

w porównaniu do poprzedniej edycji badania co przedstawia tabela nr 5.  

Tabela 5 Frekwencja studentów oraz poziom wiarygodności w badaniu na II WLzOA. 

  
 

Ogólna ocena zajęć na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym 
 

 Uzyskane wyniki badania wskazują na wysoką jakość kształcenia na II Wydziale (wykres nr 7). 

Średnia ocena zajęć (śr=4,38) na poziomie ogólnym (bez podziału na kierunki) odnotowała niewielki 

wzrost w porównaniu do poprzedniej edycji badania (o 0,01 pkt). Wartość mediany spadła o 0,12 pkt. 

Różnica w wartościach średniej i mediany, wskazuje na występowanie przedmiotów które nie 

spełniły lub spełniły w minimalnym stopniu oczekiwania studentów Są to przedmioty, których średnia 

ocena jest równa lub niższa od 2,46 (poniżej 3 odchyleń standardowych): 

 

Kierunek studiów: 

 

o lekarski – Chirurgia szczękowa V rok st (śr=2,36) 

o lekarski – Ortopedia dziecięca V rok st (śr=1,96) 

o lekarski – Ortopedia i traumatologia kierunek lekarski V rok nst (śr=1,57) 

Wykres nr 7 przedstawia ogólne wyniki badania.  

 

Wykres 7 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na II WLzOA. 

 
 

Analiza rozkładu statystycznego średnich ocen poszczególnych przedmiotów wskazuje, że  

większość ocenionych przedmiotów (57%) mieści się w przedziale od 4,00 do 5,00. Nie wyżej niż 2,5 

pkt na prezentowanej skali oceniono 3 przedmioty (wyżej wymienione). W przedziale średnich ocen 

                                                           
2 Poziom wiarygodności omówiono dokładnie w części ogólnej raportu dotyczącej metodologii badania (str. 3-4). 
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od 2,5 do 3,5 studenci ocenili ponad 7% przedmiotów. Rozkład statystyczny średnich ocen zajęć 

dydaktycznych przedstawia wykres nr 8. 

 

Wykres 8 Rozkład statystyczny średnich ocen zajęć dydaktycznych na II WLzOA. 

 
Ocena zajęć dydaktycznych na II Wydziale lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym nie wykazuje 

szczególnej zmiany w porównaniu do poprzedniej edycji badania (wykres nr 9). Zarówno spadek jak 

 i wzrost oceny poszczególnych aspektów jest niewielki. Podobnie jak przed rokiem, studenci najwyżej 

ocenili aspekt dotyczący przejrzystości zasad zaliczenia przedmiotu (śr=4,6). Średnia ocena wzrosła  

o 0,08 pkt.  O 0,1 pkt wzrosła średnia ocena dotycząca dostępności pomocy dydaktycznych (śr=4,4). 

Bez zmian w ocenie pozostaje oceniany najniżej aspekt dotyczący rozwoju umiejętności praktycznych 

(śr=4,1). Niewielki spadek w ocenie - 0,04 pkt  - można zaobserwować dla rozwoju wiedzy (śr=4,31).  

Jakość przekazywanych treści studenci w tej edycji badania ocenili niżej o 0,07 pkt (śr=4,23). 

Szczegółowa ocenę zajęć dydaktycznych zawiera wykres nr 9. 
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Wykres 9 Szczegółowa ocena zajęć dydaktycznych na II WLzOA. 

 
 

W dalszej części raportu poddano analizie ocenę kształcenia na poszczególnych kierunkach 

realizowanych na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym. Poza oceną każdego aspektu na 

skali liczbowej (od 1 do 5) w analizie wyników badania 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. 
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Kierunek Lekarski  
 

Kierunek lekarski osiągnął w badaniu wiarygodność na poziomie bardzo dobrym3 (tabela nr 5 

str. 13).  Średnia ocena dla kierunku (śr=4,34)  jest wyższa od ubiegłorocznej oceny  o 0,14 pkt.  

Wyniki badań należy traktować z ostrożnością, ponieważ na 276 przedmiotów realizowanych 

na kierunku, studenci ocenili 187 z nich. Wśród ocenionych przedmiotów, 39% uzyskało wymagany 

próg wiarygodności – powyżej 10 (tabela nr 6).  

Przedmioty, które nie spełniły oczekiwań studentów lub spełniły je w minimalnym stopniu 

(ocena nie wyższa niż śr=2,30) to:  

o Ortopedia dziecięca V rok st (śr=1,96) 

o Ortopedia i traumatologia V rok nst (śr=1,57) 

Spośród wyżej wymienionych przedmiotów, jedynie przedmiot Ortopedia dziecięca V rok st osiągnął 

wymagany próg wiarygodności badania – powyżej 10 (tabela nr 6). Wykres nr 10 prezentuje ogólne 

wyniki badania.  

Wykres 10 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim. 

 

Wykres nr 11 prezentuje rozkład statystyczny średnich ocen poszczególnych przedmiotów. 

Nie wyżej niż 2,5 oceniono 3 przedmioty (1,08%). Są to:  

 Ortopedia i traumatologia V rok nst (śr=1,57) 

 Ortopedia dziecięca V rok st (śr=1,96) 

 Chirurgia szczękowa V rok st (śr=2,36) 

Ocenę dobrą i bardzo dobrą uzyskało 143 przedmioty (prawie 52%), w tym 59 (41%) przedmiotów 

osiągnęło wymagany próg wiarygodności badania.  

                                                           
3 Poziom wiarygodności omówiono dokładnie w części ogólnej raportu, dotyczącej metodologii badania (str. 3-4). 
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Wykres 11 Rozkład statystyczny średnich ocen przedmiotów na kierunku lekarskim. 

 

Większość ocenionych aspektów kształcenia odnotowała wzrost w średniej ocenie (wykres nr 

12). Na tym samym poziomie, co w poprzedniej edycji badania,  utrzymał się aspekt dotyczący 

liczebności grup (śr=4,45). Najwyższy wzrost w ocenie (o 0,28 pkt) odnotowano dla dostępności 

odpowiednich pomocy dydaktycznych (śr=4,37). Oceniony najniżej aspekt, zarówno w tej jak  

i poprzedniej edycji badani,  dotyczący rozwoju umiejętności praktycznych (śr= 4,56), odnotował 

wzrost o 0,21 pkt.  Wzrosła średnia ocena o 0,14 pkt, najwyżej ocenionego aspektu kształcenia, 

dotyczącego przejrzystości przyznawania zaliczeń (śr=4,56). Wykres nr 12 przedstawia szczegółowe 

oceny poszczególnych aspektów zajęć.  

Wykres 12 Szczegółowa ocena zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim. 
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Tabela nr 6 zawiera ocenę zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach poszczególnych 

przedmiotów na kierunku lekarskim II Wydziału. W zestawieniu osobno potraktowano zajęcia 

prowadzone na studiach stacjonarnych (skrót st) i niestacjonarnych (skrót 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 lekarskim. 

 
 

 

 

Przedmiot wiarygodność frekwencja ocena

Psychologia 1 rok nst ∞ 100,00% 5,00

Anatomia prawidłowa człowieka 1 rok st 203,2183 27,31% 4,40

Histologia z embriologią i cytofizjologią 1 rok st 177,8966 24,81% 4,68

Anatomia prawidłowa człowieka 1 rok nst 118,4865 46,38% 4,35

Biofizyka 1 rok st 99,9712 26,24% 4,36

Język angielski 1 rok st 97,7925 25,61% 4,53

Historia medycyny 1 rok st 96,5769 25,71% 4,47

Biochemia i biologia molekularna 1 rok st 95,4211 26,92% 4,66

Chemia 1 rok st 93,0000 25,00% 4,59

Higiena 1 rok st 93,0000 25,00% 4,31

Fizjologia człowieka 1 rok st 86,8252 24,26% 4,56

Histologia z embriologią i cytofizjologią 1 rok nst 77,8409 36,23% 4,83

Patomorfologia 2 rok st 60,7500 11,30% 4,13

Patofizjologia 2 rok st 55,7243 10,46% 4,30

Język angielski 1 rok nst 53,1064 40,51% 4,91

BHP 1 rok st 51,7843 27,14% 4,44

Biochemia i biologia molekularna 1 rok nst 51,7500 42,86% 4,45

Psychologia lekarska 1 rok st 49,8077 26,24% 4,54

Chemia 1 rok nst 46,9000 41,18% 4,60

Biofizyka 1 rok nst 46,9000 41,18% 4,36

Fizjologia człowieka 1 rok nst 46,0000 40,00% 4,97

Podstawowe umiejętności kliniczne 1 rok st 45,6875 26,15% 4,86

Pediatria 3 rok st 44,0885 7,17% 4,23

Higiena 1 rok nst 41,4762 38,24% 4,82

Farmakologia i toksykologia 3 rok st 36,6462 7,42% 4,14

Historia medycyny 1 rok nst 36,5455 35,29% 4,58

Propedeutyka chorób wewnętrznych 3 rok st 36,4175 9,65% 4,48

Diagnostyka laboratoryjna 2 rok st 36,2897 9,32% 4,37

Biochemia i biologia molekularna 2 rok st 31,5327 11,57% 4,52

Gastroenterologia 3 rok st 29,2075 7,83% 4,76

Etyka 2 rok st 29,0093 10,74% 4,06

Genetyka kliniczna 3 rok st 26,7059 10,53% 4,27

Genetyka kliniczna 2 rok st 26,6038 10,17% 4,68

Mikrobiologia lekarska 2 rok st 26,6038 10,17% 4,46

BHP 1 rok nst 26,0526 44,12% 4,51

Reumatologia 3 rok st 25,7196 6,96% 4,66

Fizjologia człowieka 2 rok st 24,1000 9,09% 4,55

Nefrologia 3 rok st 22,2963 6,09% 4,40

Psychologia lekarska 1 rok nst 20,4286 38,24% 4,50

Podstawowe umiejętności kliniczne 1 rok nst 20,0909 37,14% 4,79

Neurologia 4 rok st 18,9444 5,26% 4,40

Diagnostyka laboratoryjna 3 rok st 17,1215 6,96% 4,04

Anatomia chirurgiczna i radiologiczna 3 rok st 17,1212 13,16% 4,47
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Język angielski 2 rok st 16,7213 10,95% 4,34

Patomorfologia 3 rok nst 15,9783 13,21% 3,33

Patomorfologia 2 rok nst 15,8200 12,28% 5,00

Patofizjologia 2 rok nst 15,8200 12,28% 4,98

Geriatria 4 rok st 15,6422 4,39% 3,44

Ginekologia i położnictwo 4 rok st 15,6422 4,39% 3,24

Laryngologia 4 rok st 15,6422 4,39% 2,63

Diagnostyka obrazowa (radiologia) 4 rok st 15,3139 2,19% 3,99

Medycyna podróży 1 rok st 15,0000 35,71% 4,93

Ftyzjatria 3 rok st 14,8426 6,09% 3,27

Zdrowie publiczne 3 rok st 13,2941 10,53% 3,36

Epidemiologia 2 rok st 13,2110 9,92% 4,40

Farmakologia i toksykologia 3 rok nst 12,6535 5,61% 4,45

Pediatria 3 rok nst 12,5176 4,49% 4,38

Endokrynologia 4 rok st 12,4000 3,51% 4,64

Hematologia 4 rok st 12,4000 3,51% 4,31

Chirurgia naczyń 4 rok st 12,4000 3,51% 4,18

Ortopedia dziecięca 5 rok st 12,3964 3,48% 1,96

Psychiatria 6 rok st 12,3929 3,45% 4,68

Pediatria 4 rok st 12,1964 1,75% 4,45

Epidemiologia  2 rok st 12,0000 9,09% 4,63

Podstawy informatyki z elementami statystyki 10,8333 8,47% 4,31

Diagnostyka laboratoryjna 2 rok nst 10,0435 11,54% 4,38

Mechanizm działania komórek macierzystych w 

różnych stanach chorobowych 1 rok nst
10,0000 66,67% 4,92

Technologia informacyjna 2 rok st 9,6606 7,63% 4,73

Ginekologia i położnictwo 6 rok nst rok nst 9,6486 7,50% 3,57

Propedeutyka chorób wewnętrznych 3 rok nst 9,4800 5,66% 5,00

Dermatologia 3 rok nst 9,4706 5,56% 3,48

Kardiochirurgia 4 rok st 9,2162 2,63% 4,14

Okulistyka 4 rok st 9,2162 2,63% 4,02

Choroby zakaźne 4 rok st 9,2162 2,63% 3,90

Psychiatria 5 rok st 9,2143 2,61% 3,64

Neurochirurgia 5 rok st 9,2143 2,61% 3,00

Torakochirurgia 6 rok st 9,2124 2,59% 4,62

Laryngologia 6 rok st 9,1579 1,94% 4,57

Biochemia i biologia molekularna 2 rok nst 9,0370 12,90% 4,79

Fizjologia człowieka 2 rok nst 9,0370 12,90% 4,77

Etyka 2 rok nst 9,0370 12,90% 4,39

Przygotowanie do praktyki lekarskiej 2 rok nst 9,0370 12,90% 4,17

Mikrobiologia lekarska - zajęcia fakultatywne 3 rok st 8,6437 8,42% 3,96

Otolaryngologia dziecięca 4 rok st 8,2545 3,51% 4,74

Transplantologia 4 rok st 8,2545 3,51% 4,20

Propedeutyka onkologii i onkohematologii 4 rok st 8,2545 3,51% 3,92

Genetyka kliniczna 2 rok nst 6,6522 11,54% 4,52

Mikrobiologia lekarska 2 rok nst 6,6522 11,54% 4,29

Genetyka kliniczna 3 rok nst 6,3000 5,66% 3,67

Ftyzjatria 3 rok nst 6,2941 5,56% 4,14

Psychiatria 6 rok nst rok nst 6,2632 5,00% 4,36

Chirurgia urazowa 6 rok nst rok nst 6,2632 5,00% 3,71
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Fizjologia wysiłku fizycznego i wybrane zagadnienia 

dotyczące transplantologii i transfuzjologii 1 rok st
6,2500 23,81% 4,54

Gastroenterologia 3 rok nst 6,1923 3,70% 5,00

Kardiologia 3 rok nst 6,1923 3,70% 5,00

Nefrologia 3 rok nst 6,1923 3,70% 5,00

Reumatologia 3 rok nst 6,1923 3,70% 5,00

Pulmonologia 3 rok nst 6,1923 3,70% 4,86

Urologia 5 rok st 6,1339 2,61% 3,33

Chirurgia ogólna 4 rok st 6,0893 1,75% 3,79

Torakochirurgia 5 rok st 6,0885 1,74% 4,07

Pediatria 5 rok st 6,0885 1,74% 3,50

Chirurgia dziecięca 5 rok st 6,0885 1,74% 3,29

Chirurgia ogólna 5 rok st 6,0885 1,74% 2,93

Chirurgia onkologiczna 5 rok st 6,0885 1,74% 2,79

Medycyna sądowa z elementami prawa 6 rok st 6,0877 1,72% 4,93

Anestezjologia i intensywna terapia 6 rok st 6,0877 1,72% 4,79

Chirurgia naczyń 6 rok st 6,0654 1,29% 4,93

Środowiskowe zagrożenia zdrowia 1 rok st 6,0000 60,00% 5,00

Higiena żywienia i żywności 1 rok nst 6,0000 40,00% 4,89

Język angielski 2 rok nst 5,8000 16,67% 5,00

Medycyna ratunkowa 3 rok nst 5,0763 1,87% 5,00

Ortopedia i traumatologia 5 rok st 5,0351 0,87% 5,00

Urologia 6 rok st 5,0306 0,76% 4,14

Psychologia - Somatopsychologia i psychosomatyka 5,0000 50,00% 5,00

Higiena żywienia i żywności 1 rok st 4,8571 22,22% 4,50

Epidemiologia 2 rok nst 4,4444 12,90% 4,96

Epidemiologia  2 rok nst 4,4444 12,90% 4,50

Zdrowie publiczne 3 rok nst 4,2449 7,55% 3,36

Diagnostyka laboratoryjna 3 rok nst 4,1154 3,70% 5,00

Medycyna wieku podeszłego 4 rok st 4,0536 1,75% 4,14

Chirurgia szczękowa 5 rok st 4,0531 1,74% 2,36

Medycyna rodzinna 6 rok st 4,0392 1,29% 4,93

Neurochirurgia 6 rok st 4,0286 0,95% 4,14

Kardiochirurgia 6 rok st 4,0284 0,94% 4,68

Wychowanie fizyczne 1 rok nst 4,0000 66,67% 4,92

Mechanizm działania komórek macierzystych w 

różnych stanach chorobowych 1 rok st
3,6667 25,00% 4,57

Klasyczne - greckie i łacińskie podstawy 

nomenklatury medycznej 1 rok st
3,3750 15,79% 4,94

Technologia informacyjna 2 rok nst 3,2609 11,54% 4,95

Podstawy informatyki z elementami statystyki 

medycznej 2 rok nst
3,2609 11,54% 4,14

Neurologia 4 rok nst 3,1176 5,56% 2,86

Anestezjologia 5 rok nst 3,0714 3,45% 3,29

Pediatria 4 rok nst 3,0588 2,86% 2,71

Anestezjologia i intensywna terapia 6 rok nst rok nst 3,0513 2,50% 5,00

Medycyna sądowa z elementami prawa 6 rok nst rok 3,0513 2,50% 5,00

Onkologia 6 rok nst rok nst 3,0513 2,50% 5,00

Torakochirurgia 6 rok nst rok nst 3,0513 2,50% 5,00

Urologia 6 rok nst rok nst 3,0513 2,50% 5,00

Ortopedia i traumatologia 5 rok nst 3,0432 2,11% 1,57

Ginekologia i położnictwo 5 rok st 3,0175 0,87% 5,00

Onkologia 5 rok st 3,0175 0,87% 4,29

Rehabilitacja 5 rok st 3,0175 0,87% 4,00
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Chirurgia urazowa 5 rok st 3,0175 0,87% 3,71

Anestezjologia 5 rok st 3,0175 0,87% 3,00

Ginekologia i położnictwo 6 rok st 3,0174 0,86% 4,57

Onkologia 6 rok st 3,0174 0,86% 4,14

Chirurgia urazowa 6 rok st 3,0174 0,86% 3,17

Okulistyka 6 rok st 3,0130 0,65% 5,00

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy 2 2,2000 16,67% 5,00

Psychologia - Somatopsychologia i psychosomatyka 2,1000 9,09% 4,50

Język obcy dodatkowy do wyboru - niemiecki 4 rok 2,0606 5,71% 4,50

Język obcy dodatkowy do wyboru - hiszpański 4 rok 2,0571 5,41% 4,93

Kardiochirurgia 6 rok nst rok nst 2,0526 5,00% 5,00

Neurochirurgia 6 rok nst rok nst 2,0476 4,55% 5,00

Anatomia chirurgiczna i radiologiczna 3 rok nst 2,0392 3,77% 4,64

Medycyna zapobiegawcza i epidemiologia 2 rok st 2,0385 3,70% 5,00

Medycyna nuklearna 4 rok st 2,0179 1,75% 4,64

Medycyna sądowa z elementami prawa 4 rok st 2,0088 0,88% 4,71

Medycyna rodzinna 5 rok st 2,0088 0,87% 5,00

Chirurgia szczękowa 6 rok st 2,0065 0,65% 5,00

Poradnia ogólna (kardiologiczna) 6 rok st 2,0065 0,65% 5,00

Propedeutyka stomatologii 6 rok st 2,0065 0,65% 5,00

Zarządzanie i ekonomika służby zdrowia 6 rok st 2,0065 0,65% 5,00

Medycyna podróży 1 rok nst 1,0000 20,00% 5,00

Medycyna zapobiegawcza i epidemiologia 2 rok nst 1,0000 6,67% 5,00

Mikrobiologia lekarska - zajęcia fakultatywne 3 rok 1,0000 2,27% 5,00

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy 1 1,0000 25,00% 5,00

Gastroenterologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 1,0000 4,17% 5,00

Kardiologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 1,0000 1,92% 5,00

Neurologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 1,0000 4,17% 5,00

Ortopedia i traumatologia - zajęcia fakultatywne 5 rok 1,0000 1,85% 5,00

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy 4 1,0000 3,45% 5,00

Wychowanie fizyczne 6 rok st 1,0000 2,50% 5,00

Onkologia - zajęcia fakultatywne 5 rok st 1,0000 3,03% 4,83

Wybrane aspekty fizjolog ujęciu praktycznym 2 rok 1,0000 16,67% 4,71

Endokrynologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 1,0000 3,23% 4,14

Subspecjalność chirurgiczna / urologia - zajęcia 

fakultatywne 5 rok st
1,0000 2,17% 4,00

Pediatria - zajęcia fakultatywne 5 rok st 1,0000 1,47% 3,86

Język obcy dodatkowy do wyboru - włoski 4 rok st 1,0000 2,78% 3,80

Orzecznictwo 5 rok st 1,0000 0,87% 3,00

Anestezjologia - zajęcia fakultatywne 5 rok st 1,0000 2,63% 2,86

Anestezjologia - zajęcia fakultatywne 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Chirurgia dziecięca 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Chirurgia naczyń 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Chirurgia ogólna 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Chirurgia ogólna 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Chirurgia onkologiczna 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Chirurgia szczękowa 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Chirurgia urazowa 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Choroby zakaźne - zajęcia fakultatywne 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Choroby zakaźne 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Dermatologia - zajęcia fakultatywne 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00
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Diagnostyka obrazowa - zajęcia fakultatywne 5 rok 0,0000 0,00% 0,00

Diagnostyka obrazowa (radiologia) 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Endokrynologia - zajęcia fakultatywne 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Endokrynologia 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Fizjologia wysiłku fizycznego I W ybrane zagadnienia 

dotyczące transplantologii i transfuzjologii 1 rok nst
0,0000 0,00% 0,00

Gastroenterologia - zajęcia fakultatywne 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Geriatria - zajęcia fakultatywne 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Geriatria 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Ginekologia i położnictwo - zajęcia fakultatywne 5 rok 0,0000 0,00% 0,00

Ginekologia i położnictwo 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Ginekologia i położnictwo 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Hematologia - zajęcia fakultatywne 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Hematologia 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Immunologia kliniczna - zajęcia fakultatywne 3 rok 0,0000 0,00% 0,00

Język obcy dodatkowy do wyboru - hiszpański 4 rok 0,0000 0,00% 0,00

Język obcy dodatkowy do wyboru - niemiecki 4 rok 0,0000 0,00% 0,00

Język obcy dodatkowy do wyboru - rosyjski 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Język obcy dodatkowy do wyboru - włoski 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Kardiochirurgia 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Kardiologia - zajęcia fakultatywne 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Klasyczne - greckie i łacińskie podstawy 

nomenklatury medycznej 1 rok nst
0,0000 0,00% 0,00

Laryngologia 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Medycyna nuklearna 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Medycyna rodzinna 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Medycyna sądowa z elementami prawa 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Medycyna wieku podeszłego 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Neurochirurgia 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Neurologia - zajęcia fakultatywne 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Okulistyka 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Onkologia - zajęcia fakultatywne 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Onkologia 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Ortopedia dziecięca 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Ortopedia i traumatologia - zajęcia fakultatywne 5 rok 0,0000 0,00% 0,00

Orzecznictwo 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Otolaryngologia dziecięca 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Pediatria - zajęcia fakultatywne 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Pediatria 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Propedeutyka onkologii i onkohematologii 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Psychiatria - zajęcia fakultatywne 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Psychiatria 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Pulmonologia - zajęcia fakultatywne 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Rehabilitacja - zajęcia fakultatywne 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Rehabilitacja 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Reumatologia - zajęcia fakultatywne 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Subspecjalność chirurgiczna / urologia - zajęcia 

fakultatywne 5 rok nst
0,0000 0,00% 0,00

Torakochirurgia 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Transplantologia 4 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Urologia 5 rok nst 0,0000 0,00% 0,00

Wybrane aspekty fizjolog  ujęciu praktycznym 2 rok 0,0000 0,00% 0,00

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy 3 0,0000 0,00% 0,00
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Analiza komentarzy studentów pozwala na wskazanie konkretnych rekomendacji dotyczących 

działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunku Lekarskim II Wydziału. Poniżej 

przedstawiono sugestie oraz zastrzeżenia dotyczące konkretnych przedmiotów realizowanych w roku 

akademickim 2016/2017. 

 

Anatomia chirurgiczna i radiologiczna [ćwiczenia] – zbyt duże grupy ćwiczeniowe, co utrudniało 

dostęp do USG. Problem z dostępnością odpowiedniej liczby trenażerów.  

Anatomia prawidłowa człowieka [ćwiczenia] – brak odpowiednich pomocy dydaktycznych lub bardzo 

zła jakość tych dostępnych. W opinii studentów większy nacisk powinien być położony na 

preparowanie. Zbyt liczne grupy na sali ćwiczeniowej (30 osób).  

Anatomia prawidłowa człowieka [wykład] – w opinii studentów wykłady nie przyczyniały się do 

rozwoju wiedzy.  

Biochemia i biologia molekularna [ćwiczenia] – przekazywane treści pojawiały się na innych 

przedmiotach.  

Chemia [ćwiczenia] – brak jasno określonych zasad zaliczenia przedmiotu. Zbyt mała ilość czasu 

potrzebna do wykonania doświadczeń.  

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy 5 0,0000 0,00% 0,00

Zaawansowane umiejętności kliniczne - zajęcia 

fakultatywne 5 rok nst
0,0000 0,00% 0,00

Chemia ogólna 1 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Choroby zakaźne - zajęcia fakultatywne 5 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Dermatologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Diagnostyka obrazowa - zajęcia fakultatywne 5 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Etyka 1 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Geriatria - zajęcia fakultatywne 5 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Ginekologia i położnictwo - zajęcia fakultatywne 5 rok 0,0000 0,00% 0,00

Hematologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Higiena i Żywienie 1 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Immunologia kliniczna - zajęcia fakultatywne 3 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Język obcy dodatkowy do wyboru - rosyjski 4 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Klasyczne podstawy nomenklatury medycznej 1 rok 0,0000 0,00% 0,00

Klasyczne podstawy nomenklatury medycznej 2 rok 0,0000 0,00% 0,00

Laryngologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Nefrologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Propedeutyka medycyny spersonalizowanej 1 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Psychiatria - zajęcia fakultatywne 5 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Pulmonologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Rehabilitacja - zajęcia fakultatywne 5 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Reumatologia - zajęcia fakultatywne 4 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy 1 0,0000 0,00% 0,00

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy 3 0,0000 0,00% 0,00

Wychowanie fizyczne - przedmiot nieobowiązkowy 5 0,0000 0,00% 0,00

Wychowanie fizyczne 1 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Wychowanie fizyczne 2 rok st 0,0000 0,00% 0,00

Zaawansowane umiejętności kliniczne - zajęcia 

fakultatywne 5 rok st
0,0000 0,00% 0,00
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Chirurgia naczyń [ćwiczenia] – zajęcia prowadzone w formie seminariów (90%), gdzie więcej było 

treści dotyczących patofizjologii niż chirurgii. Brak nabycia umiejętności praktycznych. Z powodu 

godzin w jakich odbywały się zajęcia, studenci nie mogli oglądać operacji.  

Chirurgia ogólna [ćwiczenia] – brak jednolitych kryteriów zaliczenia przedmiotu. 

Chirurgia onkologiczna [ćwiczenia] – zasady zaliczenia przedmiotu określone zostały dopiero w trakcie 

trwania zajęć. Zajęcia praktyczne nie odbywały się, jak piszą studenci w komentarzach, powodem było 

rozpisanie ich  po zaliczeniu. 

Chirurgia szczękowa [ćwiczenia] – brak określonych zasad zaliczenia przedmiotu, brak harmonogramu 

zajęć, brak literatury. Zajęcia nie odbywały się z powodu nieobecności asystenta. Jak piszą studenci, 

byli odsyłani do domu. 

Dermatologia [ćwiczenia] – wprowadzony system punktowy w opinii studentów nie był 

satysfakcjonujący. Zazwyczaj pytania zadawały te same osoby, które cechowała siła przebicia 

„ewentualnie było to wzajemne przekrzykiwanie się”. Otrzymywane punkty nie świadczyły o wiedzy 

studentów. Według studentów „punkty były sprawdzeniem tylko  i wyłącznie pewności siebie albo 

tego, kto umie głośniej mówić”.  Zmiana na system punktowy wprowadziła nieprzyjemną atmosferę i 

niepokój wśród studentów, czy zaliczą przedmiot. Wątpliwości wśród studentów budził zróżnicowany 

poziom trudności terminu egzaminu zerowego i egzaminu w czasie sesji. W opinii studentów egzamin 

zerowy był łatwiejszy niż egzamin w  sesji, „co potwierdzają oceny. Jest to tyle niesprawiedliwe, że 

kwalifikacja na egzamin zerowy często wynikała z większej hojności asystenta w przydzielaniu punktów 

w trakcie zajęć za aktywność”.  Zajęcia polegały na przedstawianiu dużej ilości prezentacji przez 

studentów, jak piszą studenci „co miało urozmaicić nasze zajęcia i zachęcić do dyskusji” , w 

konsekwencji brakowało czasu na kontakt z pacjentem. Na prace z pacjentem poświecono 30 minut, a 

część seminaryjna trwała 2,5 godziny. Ocenianie prezentacji uzależnione było od asystenta „niektórzy 

asystenci nie brali pod uwagę pracy włożonej w wykonanie prezentacji. Tematy prezentacji także były 

zróżnicowane jeśli chodzi o łatwość znalezienia źródła i jej wykonanie stąd czasem bardzo 

niesprawiedliwa ocena”.  Liczne grupy (20 osób).  

Diagnostyka laboratoryjna [ćwiczenia] – brak jasnych zasad zaliczenia przedmiotu. Studenci nie zostali 

poinformowani o istotnym elemencie, mającym wpływ na ocenę i dopuszczenie do egzaminu. 

Informacja ta nie była również zawarta w regulaminie.  

Etyka [seminarium, wykład] – brak jasno określonych zasad zaliczenia przedmiotu, zbyt mało uwagi 

poświęcone zostało etyce zawodu lekarza, a za dużo miejsca poświęcono na filozofię. W opinii 

studentów należy rozgraniczyć etykę od religii.  

Farmakologia i toksykologia [ćwiczenia] – dobrana literatura była niewłaściwie dobrana, studenci 

zmuszeni byli do zakupu starszych podręczników. Zabrakło zaprezentowania przez prowadzących 

zajęcia nowych blankietów recept. Studentom nie zaprezentowano niektórych rzadziej używanych 

postaci leków.  

Farmakologia i toksykologia [wykłady] – zasady zaliczenia przedmiotu zostały zmodyfikowane przed 

egzaminem.  

Genetyka kliniczna [ćwiczenia] – studenci u niektórych prowadzących napotykali problemy w 

uzyskaniu informacji o ocenach punktowych z ćwiczeń. Brak części praktycznej zajęć w laboratorium.  
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Genetyka kliniczna [wykład] – przed końcem semestru nastąpiła zmiana w regulaminie, co 

spowodowało zamieszanie wśród studentów. Egzamin zerowy okazał się być trudniejszym niż egzamin 

w sesji.  

Geriatria [ćwiczenia] – zajęcia zbyt krótkie. W opinii studentów zajęcia zostały źle zaplanowane: przed 

sesją i przy zamkniętym oddziale i braku pacjentów.  

Ginekologia i położnictwo [ćwiczenia] – liczne grupy ćwiczeniowe, prowadzone przez jednego 

asystenta (15 osób), często studenci czekali na prowadzącego przez około 1,5 godziny. Zbyt mała ilość 

zajęć praktycznych. Przez brak jednego asystenta prowadzącego zajęcia, część tematów powtarzała 

się, a część wcale nie został omówiona. 

Język angielski [ćwiczenia] – studenci wskazywali na niepotrzebne skupianie się na treściach, które 

wymagane są od nich na zajęciach z anatomii.  

Język dodatkowy do wyboru – hiszpański [ćwiczenia] – zbyt mała liczba godzin przeznaczona na 

zajęcia z j. hiszpańskiego. W opinii studentów przedmiot powinien trwać co najmniej rok.  

Laryngologia [ćwiczenia] – zajęcia prowadzone w zbyt dużych grupach (30 osób), zbyt mało zajęć 

praktycznych. Jak piszą studenci „zajęcia polegały na tym, że asystent zbierał wszystkie grupy – 30 osób 

i sam jeden prowadził zajęcia.” Grupy stłoczone w małym gabinecie, pacjenci „wyciągani z tłumu” przez 

asystenta do badania.  

Laryngologia [wykład] – Kryteria zaliczenia przedmiotu nie zostały określone, studenci mają 

zastrzeżenia do przeprowadzonego egzaminu, na którym w ich opinii panował chaos, co umożliwiało 

wzajemne podpowiadanie sobie. Opisują również sytuacje, gdzie to prowadzący udzielali 

prawidłowych odpowiedzi „tylko dla wybranych studentów”. Wątpliwości studentów budziła także 

forma egzaminu w postaci pytań otwartych. Oceny, jakie uzyskali studenci były nieadekwatne do 

odpowiedzi, jakich udzielili.  

Medycyna ratunkowa [ćwiczenia] – brak odpowiednich pomocy dydaktycznych (na kilka grup 

dostępnych tylko kilka fantomów), brak odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia zajęć (pokoje 

socjalne, gabinety lekarzy) „na jednych zajęciach szukaliśmy sali przez 30 min, po czym trafiliśmy do 

socjalnego na ortopedii. Ledwo zmieściliśmy się w 6 osób, wiec nawet nie było mowy o jakiejkolwiek 

praktyce”. 

Mikrobiologia lekarska [ćwiczenia] – zbyt krótki czas zajęć, w opinii studentów zajęcia powinny trwać 

2 semestry. Skrócenie trwania przedmiotu do jednego semestru spowodowało niedostateczne nabycie 

umiejętności praktycznych.  

Mikrobiologia lekarska [wykład] – brak określonych zasad zaliczenia przedmiotu, udostępnione 

dopiero na wyraźną prośbę starosty roku. 

Nefrologia [ćwiczenia] – zbyt liczne grupy ćwiczeniowe(2, 3 grupy połączone w jedną). 

Neurochirurgia [ćwiczenia] – brak jasno określonych zasad zaliczenia przedmiotu, brak planów 

ćwiczeń, brak zalecanej literatury, brak wymagań co do zaliczenia ćwiczeń (można było nie uczestniczyć 

w zajęciach i otrzymać zaliczenie). Zajęcia odbywały się w formie seminariów lub odsyłanie 10 

osobowych grup do zbadania pacjenta, bez nadzoru.  

Neurologia [ćwiczenia] – ilość ćwiczeń oraz ilość przekazywanej wiedzy były nie wystarczające by 

studenci mogli zostać dobrze przygotowani do zdania egzaminu. Asystent nie miał możliwości w tak 

krótkim czasie opracować cały sylabus ze studentami.  
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Ortopedia dziecięca [ćwiczenia] – brak kryteriów i zasad zaliczenia przedmiotu, brak odpowiedniej 

literatury. Zajęcia prowadzone w formie seminariów, po zakończeniu których część studentów 

wysyłana była do domu a część do poradni, gdzie brakowało praktycznej strony zajęć. Grupy 

ćwiczeniowe łączone (15-20 osób), zajęcia w jednym gabinecie, brak kontaktu z pacjentem. Niektóre 

seminaria jak piszą studenci „czasem się odbywały. Swojego prowadzącego nie miałem okazji poznać 

osobiście”. 

Patofizjologia [ćwiczenia] – przedmiot potraktowany po „macoszemu”. Dla studentów jak piszą jest to 

„preludium do Interny” i w ich opinii jest znacznie przydatniejszy w ich dalszym rozwoju niż 

Patomorfologia, która stała się przedmiotem głównym.  

Patomorfologia [ćwiczenia] – brak jasno określonych zasad i kryteriów zaliczenia przedmiotu. Na 

kolokwiach pojawiające się pytania wykraczające poza zakres sylabusa, poza zakres wiedzy 

patomorfologicznej. Kontakt z katedrą bardzo utrudniony. Brak przepływu informacji. Na ćwiczeniach 

prowadzący stosowali ujemne punkty, co jest niezgodne z regulaminem. Regulamin zmienił się w 

trakcie semestru. Studenci nie mogli otrzymać odpowiedzi o sposobie przeliczania punktów. Każdy z 

prowadzących inaczej interpretował regulamin i wprowadzał swoje wewnętrzne zasady. Studenci byli 

traktowani bez szacunku (krzyczenie na studentów podczas kolokwium), co wprowadzało stres i 

utrudniało skupienie uwagi na kolokwium. Jak piszą studenci „większość asystentów nastawiona była 

z niechęcią wobec społeczności studenckiej. Zdarzały się sytuacje, że przez dobrych kilkanaście minut 

asystentka stała i krzyczała na studentów stojąc nad uchem innego”. Na zaliczeniach panował chaos, 

studenci nie wiedzieli ile maja czasu na udzielenie odpowiedzi. Prowadzący pozwalali sobie na 

niewybredne żarty ze studentów. Zmiana miejsca egzaminu na kilka godzin przed wyznaczonym 

terminem. Często na kolokwiach studenci mieli zbyt mało czasu by rozpoznać preparat. Prowadzący 

wymagali od studentów znajomości udostępnionych przez katedrę słowniczków, jednak do dwóch 

ostatnich kolokwiów studenci ich nie otrzymali. Na zajęciach zbyt dużo czasu poświęca się na oglądanie 

preparatów, zbyt mało na analizę patomechanizmów. Brak odpowiednich pomocy dydaktycznych 

(brak mikroskopów).  Mimo, iż katedra dysponuje muzeum preparatów studenci widzieli je tylko raz 

na cały rok.  Zbyt liczne grupy (40 osób w jednej sali seminaryjnej). Zajęcia prowadzone były metodą 

krzyku i okazywaniem pogardy studentom. 

Pediatria [ćwiczenia] – przekazywane treści powtarzały się, brak jednolitych wymagań i jednego 

obowiązującego podręcznika. Brak asystentów podczas badania pacjentów, którzy zajęci byli 

dokumentacją.  

Pediatria [wykład] – egzamin testowy składał się prawie wyłącznie  z pytań pozbawionych profilu 

klinicznego, częściowo pytania powtarzały się z poprzednich lat. Niektórych odpowiedzi nie było w 

zalecanych podręcznikach. 

Podstawy informatyki z elementami statystyki medycznej [ćwiczenia] – w opinii studentów bardziej 

przydatna byłaby nauka programów, używanych w gabinetach lekarskich. 

Propedeutyka chorób wewnętrznych [ćwiczenia] – brak zajęć praktycznych, ograniczony do minimum 

kontakt z pacjentem.  

Przygotowanie do praktyki lekarskiej [ćwiczenia] – podział przedmiotu na bloki spowodował 

dezorganizację, przez co studenci nie otrzymywali potrzebnych informacji dotyczących zaliczenia. 

Zasady zaliczenia bloku „Komunikowanie w medycynie” nie zostały jasno określone. Zajęcia w opinii 

studentów nie pozwoliły im nabyć nowej wiedzy. W opinii studentów podział przedmiotu na 3 moduły 

nie był dobrym rozwiązaniem. Zajęcia w Zakładzie Psychologii Stosowanej były prowadzone w sposób 

interesujący, natomiast moduł prowadzony na Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  odbył się za 
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wcześnie w toku kształcenia. Najsłabiej wypadł moduł prowadzony przez CSM, ponieważ 

przekazywane treści były podobne do tych, realizowanych w Zakładzie Psychologii Stosowanej. Część 

zajęć z bloku dotyczącego komunikacji była powtórzeniem treści z zajęć z psychologii z poprzedniego 

roku.  

Psychiatria [ćwiczenia] – brak jasno określonych kryteriów i zasad zaliczenia przedmiotu. Mimo 

przedstawionego regulaminu na początku roku, zmianie uległą forma egzaminu końcowego. Studenci 

nie znali zakresu wymagań do egzaminu ustnego. W jednym czasie na oddziale zajęcia odbywało kilka 

grup (15 i więcej osób). Do egzaminu cztery osoby maja przydzielonego jednego pacjenta do opisu. 

Pulmonologia [seminaria] – w opinii studentów lepszą opcją byłaby większa liczba zajęć praktycznych, 

zamiast tej formy zajęć. Seminaria trwały zbyt długo. Popołudniowe godziny zajęć uniemożliwiały 

zapoznanie się z metodami diagnostyki stosowanymi w danej dziedzinie.  

Torakochirurgia [ćwiczenia] – zajęcia prowadzone w zbyt dużych grupach, brak odpowiednich pomocy 

dydaktycznych (fantomy),. W opinii studentów czas spędzony na oddziale jest lepsza forma zdobycia 

wiedzy niż zajęcia w centrum symulacji, pod warunkiem, że w zajęciach na oddziale uczestniczy jedna 

grupa ćwiczeniowa, a nie 4.  

Urologia [ćwiczenia] – brak określonych kryteriów zaliczenia przedmiotu, brak regulaminu. Zajęcia nie 

odbywały się. Jeśli się odbywały, to w grupie 20 osobowej. Studenci w szpitalu klinicznym traktowani 

są jako „zło konieczne”.  

Zdrowie publiczne [seminarium] – wiedza przekazywana w sposób nieciekawy i nieatrakcyjny. 

Przekazywane treści powtarzały się z treściami przekazywanymi na zarządzaniu i ekonomice służby 

zdrowia.   

Wnioski i rekomendacje 

o Na podstawie komentarzy studentów, podobnie jak w poprzedniej edycji badania, jako 

najczęstszą przyczynę niskiej oceny zajęć można wskazać problemy wynikające przede 

wszystkim z niewystarczającej jakości zajęć praktycznych.  

o Podobnie jak w roku akademickim 2015/2016 wskazano na:  

- problem łączenia grup ćwiczeniowych, których liczebność wynosiła w niektórych przypadkach 

powyżej 20 osób, 

- problem przyznawania zaliczeń, polegający na nieczytelności zasad zaliczenia oraz na 

wymaganiu treści, które nie zostały podczas zajęć omówione. 
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Biomedycyna I°  
 

Kierunek Biomedycyna I° osiągnął bardzo dobry poziom wiarygodności badania.5 Wyniki 

badania wskazują na wysoką jakość kształcenia na kierunku. Na 49 przedmiotów realizowanych na 

kierunku, studenci ocenili 47 z nich. Wśród ocenionych przedmiotów, 53% uzyskało wymagany 

poziom wiarygodności badania (powyżej 10) (tabela nr 7).  

Ogólna ocena zajęć dydaktycznych (śr=4,51) nieznacznie spadła w porównaniu do poprzedniej 

edycji badania (o 0,08 pkt), jednak jakość kształcenia nadal jest na wysokim poziomie. Przedmiotem, 

który spełnił w minimalnym stopniu oczekiwania studentów (ocena śr=3,34) jest Język obcy dodatkowy 

do wyboru – niemiecki II rok (śr= 3,33), którego wiarygodność jest na poziomie nieakceptowalnym – 

poniżej 10 (tabela nr 7). Wykres nr 13 przedstawia ogólne wyniki badania.  

Wykres 13 Ogólna ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Biomedycyna I°. 

 

Analiza rozkładu statystycznego średnich ocen poszczególnych przedmiotów (wykres nr 14) 

wskazuje, że ocenę dobrą i bardzo dobrą uzyskało 88% (43) przedmiotów, z czego 60% (26) 

przedmiotów osiągnęło wymagany poziom wiarygodności badania – powyżej 10 (tabela nr 7). Nie 

wyżej niż 4,0 pkt na przyjętej skali oceniono 4 przedmioty, z których żaden nie osiągnął wymaganego 

progu wiarygodności badania – powyżej 10 (tabela nr 7). Są to:  

o Modelowanie matematyczne w biomedycynie 2 rok (śr=3,79) 

o Fizjologia rozszerzona 2 rok (śr=3,36) 

o Praktyczna komunikacja naukowa rozszerzona 2 rok (śr=3,83) 

o Język obcy dodatkowy do wyboru - niemiecki 2 rok (śr=3,33) 

Wykres 14 Rozkład statystyczny średnich ocen przedmiotów na kierunku Biomedycyna I°. 

 

Przedmioty na kierunku Biomedycyna I° oceniono wysoko. Tylko dwa z ośmiu ocenianych 

aspektów odnotowały wzrost w średniej ocenie (wykres nr 15). Są to aspekty dotyczące: liczebności 

grup (śr=4,84) – wzrost o 0,02 pkt i jasności zasad i kryteriów przyznawania zaliczeń (śr=4,72) – wzrost 

                                                           
5 Poziom wiarygodności badania omówiono dokładnie w części ogólnej raportu dotyczącej metodologii badania (str. 3-4). 
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o 0,09 pkt. Pozostałe aspekty kształcenia studenci ocenili nieco niżej niż w poprzedniej edycji badania. 

Najniżej oceniono jakość przekazywanych treści (śr=4,20). Ocena w porównaniu do poprzedniej edycji 

badania odnotowała najwyższy spadek – o 0,23 pkt. Rozwój wiedzy (śr=4,37) i umiejętności 

praktycznych (śr=4,34) odnotowały kolejno spadek w ocenie o 0,08 i 0,11 pkt. Wykres nr 15 

przedstawia szczegółowe oceny zajęć dydaktycznych.  

Wykres 15 Szczegółowa ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Biomedycyna I°. 

 

Tabela nr 7 zawiera oceny zajęć na kierunku Biomedycyna I°. Przedmioty uszeregowano 

względem progu wiarygodności6. Do tabeli dołączono legendę.  

 

 

 

 

 

 

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

 

Przedmiot Wiarygodność Frekwencja Ocena

Terminologia biomedyczna w języku włoskim 1 rok ∞ 100,00% 5,00

Terminologia biomedyczna w języku niemieckim 1 rok ∞ 100,00% 5,00

Biologia molekularna 1 rok 228,1739 58,18% 4,92

Redakcja prac naukowych 1 rok 137,8000 72,22% 4,91

Biochemiczne techniki laboratoryjne 1 rok 131,5556 64,00% 4,77

Biochemia i regulacja metabolizmu 1 rok 131,5556 64,00% 4,77

Cytofizjologia doświadczalna 1 rok 131,5556 64,00% 4,76

Biologia komórki 1 rok 131,5556 64,00% 4,66

Biofizyka 1 rok 131,5556 64,00% 4,34

Anatomia czynnościowa 1 rok 116,3846 56,67% 4,04

Histologia 1 rok 101,7143 53,33% 4,92

Bioinformatyka 1 rok 101,7143 53,33% 4,82

Chemia ogólna 1 rok 101,7143 53,33% 4,70

Chemia bioorganiczna 1 rok 101,7143 53,33% 4,70

Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 1 rok 87,1111 64,00% 4,72

Terminologia biomedyczna w języku angielskim 1 rok 75,1304 58,18% 4,10

Elementy ekonomii i zarządzania w biomedycynie 1 

rok 67,4286 53,33% 4,72

Etyka badań naukowych 1 rok 67,4286 53,33% 4,63

Psychologia 1 rok 67,4286 53,33% 4,45

Wychowanie fizyczne 1 rok 37,9231 56,67% 4,66

BHP 1 rok 37,9231 56,67% 4,26

Informacja naukowa 1 rok 33,1429 53,33% 4,34

Regulacje prawne w badaniach biomedycznych 1 rok 33,1429 53,33% 4,30

Socjologia medycyny 1 rok 26,6667 72,73% 4,96

Filozofia 1 rok 17,3333 57,14% 4,73

Analiza chemiczna i biologiczna biocząsteczek 

podstawowa 2 rok 10,8000 28,57% 4,50

Fizjologia podstawowa 2 rok 7,3636 21,43% 4,24

Immunobiologia podstawowa 2 rok 4,5000 14,29% 4,79

Mikrobiologia podstawowa 2 rok 4,5000 14,29% 4,79

Mikrobiologia rozszerzona 2 rok 4,5000 14,29% 4,79

Epidemiologia z elementami biostatystyki podstawowa 

2 rok 4,5000 14,29% 4,57

Praktyczna komunikacja naukowa podstawowa 2 rok 4,5000 14,29% 4,57

Mechanizmy powstawania chorób rozszerzone 2 rok 4,5000 14,29% 4,50

Podstawy patomorfologii 2 rok 4,5000 14,29% 4,50

Obrazowanie biomedyczne 2 rok 4,5000 14,29% 4,43

Mechanizmy powstawania chorób podstawowe 2 rok 4,5000 14,29% 4,40

Epidemiologia z elementami biostatystyki rozszerzona 

2 rok 4,5000 14,29% 4,36

Immunobiologia rozszerzona 2 rok 4,5000 14,29% 4,36

Badania na zwierzętach laboratoryjnych 2 rok 4,5000 14,29% 4,21

Modelowanie matematyczne w biomedycynie 2 rok 4,5000 14,29% 3,79

Fizjologia rozszerzona 2 rok 4,5000 14,29% 3,36

Analiza chemiczna i biologiczna biocząsteczek 

rozszerzona 2 rok 2,2000 16,67% 4,29

Praktyczna komunikacja naukowa rozszerzona 2 rok 2,1429 12,50% 3,83

Język obcy dodatkowy do wyboru - włoski 2 rok 1,0000 20,00% 5,00

Terminologia biomedyczna w języku rosyjskim 1 rok 1,0000 50,00% 5,00

Terminologia biomedyczna w języku hiszpańskim 2 rok 1,0000 12,50% 4,20

Język obcy dodatkowy do wyboru - niemiecki 2 rok 1,0000 14,29% 3,33

Terminologia biomedyczna w języku hiszpańskim 1 rok
0,0000

0,00% 0,00

Język obcy dodatkowy do wyboru - hiszpański 2 rok 0,0000 0,00% 0,00



  Ocena zajęć dydaktycznych 2016/2017 

32 | S t r o n a  
 

Analiza komentarzy studentów pozwala na wskazanie konkretnych rekomendacji dotyczących działań 

mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na kierunku Biomedycyna I°. Poniżej przedstawiono 

sugestie oraz zastrzeżenia studentów dotyczące konkretnych przedmiotów realizowanych w roku 

akademickim 2016/2017. 

Anatomia czynnościowa [ćwiczenia] – studenci wskazują na brak zajęć praktycznych, prosektoryjnych. 

Biochemia i regulacja metabolizmu [ćwiczenia] -  brak jasno określonych zasad zaliczenia przedmiotu, 

studenci dopiero przed egzaminem zostali zapoznani z wymogami. W opinii studentów brak skryptów 

z wykładów nie sprzyjał efektywnemu przyswajania wiedzy. 

Bioinformatyka [ćwiczenia] – treści przekazywane na zajęciach w opinii studentów powinni dopiero 

poznać na 3 roku studiów. Zdecydowanie przedmiot powinien być prowadzony na późniejszych latach 

kształcenia. 

Biologia molekularna [ćwiczenia] – w drugim semestrze zabrakło studentom zajęć praktycznych.  

Chemia bioorganiczna [ćwiczenia] – brak odpowiednich pomocy dydaktycznych (brak ładni parowych)  

Psychologia [seminarium] – brak odpowiednich pomocy dydaktycznych (niedziałające rzutniki) 

Wnioski i rekomendacje 

o Na podstawie komentarzy studentów jako przyczynę spadku średniej oceny zajęć 

dydaktycznych można wskazać problemy wynikające  z niewystarczającej ilości zajęć 

praktycznych. 

o W badaniu wskazano problem polegający na nieczytelności zasad zaliczenia przedmiotu. 

o Studenci sugerowali potrzebę lepszego zaplanowania niektórych zajęć. Uwagi odnosiły się do 

kolejności sekwencji realizowania przedmiotów – niektóre z nich odnosiły się do wiedzy 

realizowanej na wyższych latach studiów. 
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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 ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 


