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1 | Cele, założenia i opis ankiety 

Niniejszy raport przedstawia wyniki drugiej edycji ogólnouczelnianej, studenckiej ankiety oceny praktyk, 

zwanej dalej ankietą. 

Ankieta została wprowadzona w roku akademickim 2013/2014, na wniosek studentów, jako 

uzupełnienie studenckiej ankiety oceny zajęć i nauczycieli. Opracowana przez Uczelniany Zespół  

ds. Ankiety Studenckiej w projekcie „Q: Kultura Jakości Uczelni”, pozwala na ocenę specyficznego typu 

zajęć, jakim są praktyki zawodowe realizowane w  ramach programu studiów. 

Zasady przeprowadzania ankiety określa Procedura badania opinii studentów Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego (wprowadzona Zarządzeniem nr 92/2014 Rektora). Zgodnie z procedurą, edycja ankiety 

obejmuje jeden rok akademicki, ankieta jest anonimowa, przeprowadzana w formie elektronicznej, on-

line, za pośrednictwem kont studenckich w systemie Wirtualny Dziekanat (WD). Powiązanie ankiety 

z WD umożliwia jej dostosowanie do indywidualnych planów studiów (praktyk), a ponadto zapewnia, że 

wezmą w niej udział jedynie studenci WUM (autoryzacja domenowa). Ankieta jest dostępna w dwóch 

wersjach językowych: polskiej i angielskiej (dla studentów English Division).  

Udział w ankiecie jest dobrowolny. 

Celem ankiety jest: 

▪ zebranie opinii na temat praktyk objętych programem studiów (w tym praktyk wakacyjnych, 

śródrocznych itp. realizowanych poza WUM1) od reprezentatywnej grupy studentów Uczelni, 

▪ wykorzystanie zebranych opinii do analizy, oceny i poprawy jakości kształcenia na poziomie 

uczelnianym, wydziałowym oraz poszczególnych kierunków studiów.  

Wyniki ankiety służą m.in.:  

▪ do identyfikacji mocnych i słabych stron procesu kształcenia,  

▪ do podjęcia wymaganych – indywidualnych i instytucjonalnych – działań doskonalących.  

Na potrzeby raportu, wyniki ankiety zostały przeanalizowane przez pracowników Biura Zarządzania 

Jakością Kształcenia i Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia. Szczegółową analizą i interpretacją danych 

zajmują się m.in. Uczelniany i Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia. W szczególności, na podstawie 

analizy opinii studenckich: 

▪ Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia przedstawia Prorektorowi ds. Dydaktyczno-Wychowawczych 

propozycje i plan działań doskonalących na poziomie ogólnouczelnianym; 

▪ Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia przedstawiają Dziekanom propozycje i plan działań 

doskonalących, w tym zmian w programach kształcenia, na poziomie wydziałowym oraz 

poszczególnych kierunków/specjalności. 

Z treścią ankiety można się zapoznać na wirtualnej Platformie Q oraz na stronie Biura Zarządzania 

Jakością Kształcenia. 

  

 
1 Praktyk, które w planach w systemie Pensum mają pozycję/e bezkosztowe (z typem: GB, PS, PW, SB, SP). Pozostałe praktyki mogą 

być oceniane jak tradycyjne przedmioty, poprzez ankietę oceny zajęć i nauczycieli akademickich. 

http://www.biurojakosci.wum.edu.pl/sites/biurojakosci.wum.edu.pl/files/q_badanie_opinii_studentow_procedura_zr_92_2014.pdf
http://www.biurojakosci.wum.edu.pl/sites/biurojakosci.wum.edu.pl/files/q_badanie_opinii_studentow_procedura_zr_92_2014.pdf
http://www.biurojakosci.wum.edu.pl/sites/biurojakosci.wum.edu.pl/files/ap_pl_2013_2015.pdf
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2 | Omówienie wyników ankiety 

W drugiej edycji ankiety oceny praktyk wzięło udział 2486 studentów. Blisko 50% 

respondentów stanowili studenci Wydziału Nauki o Zdrowiu 

W edycji 2014/2015 w ankiecie wzięło udział 2486 studentów. Zdecydowanie najwięcej ankiet zostało 

wypełnionych przez studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu. 

Wydział liczba ankiet % 

I Wydział Lekarski 802 32,3% 

II Wydział Lekarski 78 3,1% 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 254 10,2% 

Wydział Farmaceutyczny 121 4,9% 

Wydział Nauki o Zdrowiu 1231 49,5% 

ogółem 2486 100% 

Ponad 32% ankiet wypełnili studenci kierunku Lekarskiego I WL (poprzednio blisko 28%), 

27% ankiet wypełnili studenci Pielęgniarstwa (w poprzedniej edycji badania 29%. Studenci 

kierunków Logopedia, Lekarski II WL (ponownie), Zdrowia publicznego oraz studenci English 

Division nie wzięli udziału w badaniu 

Liczba ankiet oceniających praktyki realizowane przez studentów poszczególnych kierunków studiów jest 

znacznie zróżnicowana. Od czterech ankiet na kierunku English Dentistry Division, do 802 ankiet na 

kierunku Lekarski I. 

Wydział kierunek liczba ankiet % 

I Wydział Lekarski 
Lekarski I 802 32,3% 

Logopedia 0 0,0% 

II Wydział Lekarski 

Lekarski II 0 0,0% 

Fizjoterapia 78 3,1% 

English Division 0 0,0% 

Wydział Farmaceutyczny 
Analityka medyczna 36 1,4% 

Farmacja 85 3,4% 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 

English Dentistry Division 4 0,2% 

Higiena stomatologiczna 27 1,1% 

Lekarsko-dentystyczny 209 8,4% 

Techniki dentystyczne 14 0,6% 

Wydział Nauki o Zdrowiu 

Dietetyka 92 3,7% 

Pielęgniarstwo 671 27,0% 

Położnictwo 420 16,9% 

Ratownictwo medyczne 48 1,9% 

Zdrowie publiczne 0 0,0% 
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Prawie 99% uczestników ankiety oceniało praktyki odbyte w Polsce. 

Wśród respondentów, jedynie 35 studentów odbyło oceniane praktyki zagranicą (w tym 25 studentów 

IWL i 10 studentów WLD). Pozostali, tj. blisko 99% uczestników badania, zrealizowali swoje praktyki 

w kraju.  

2.1. | Ogólna ocena praktyk 

74% respondentów (poprzednio 72%) oceniło odbyte praktyki dobrze lub bardzo dobrze. 

Ogólna ocena praktyk realizowanych przez studentów WUM to czwórka (średnia 4,12 w skali 

1-5, w poprzedniej edycji badania średnia wynosiła 4,0). Najwyżej oceniono praktyki na 

kierunku Ratownictwo Medyczne (4,60) 

Studenci biorący udział w ankiecie wystawili zrealizowanym praktykom średnią ocenę 4,12 (w skali 1-5). 

Około 74% studentów WUM oceniło odbyte praktyki pozytywnie, przeciwnego zdania było około 10% 

studentów, zaś 16% nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie. 

Najwyżej ocenili swoje praktyki zawodowe studenci II Wydziału Lekarskiego – średnia ich ocen to 4,41. W 

dalszej kolejności znajdują się praktyki oceniane przez studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu - średnia 

4,19 (w poprzedniej edycji – 3,94), Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (średnia 4,08 – poprzednio 4,36) 

i I Wydziału Lekarskiego (4,02 – poprzednio 4,16). Najniższą ocenę uzyskały ponownie praktyki na 

Wydziale Farmaceutycznym (3,85). Blisko 15% studentów tego Wydziału (poprzednio 14%) ocenia 

praktyki źle lub bardzo źle. 

 

Rysunek 1: Rozkład odpowiedzi na pytanie o ogólną ocenę odbytych praktyk 

Najwyżej ocenili swoje praktyki zawodowe studenci kierunku Ratownictwo medyczne z Wydziału Nauki o 

Zdrowiu – średnia ich ocen to 4,60. Wśród studentów tego kierunku tylko jedna osoba dala ocenę „źle” 

oceniając odbyte praktyki. W dalszej kolejności znajdują się praktyki, które odbyli studenci kierunku 

Techniki dentystyczne (średnia ich ocen wynosi 4,57) oraz studenci kierunku Fizjoterapia (4,41). 

Najniższą ocenę uzyskały praktyki kierunku Dietetyka2 (średnia ocen 3,53). Blisko 22% studentów tego 

kierunku oceniło swoje praktyki źle lub bardzo źle. 

 

2 Jeszcze niższą średnią (3,50) uzyskały praktyki studentów kierunku English Dentistry Division. Oceny praktyk dokonało tylko 4 

studentów  
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65%

48%
40%

53% 50%

24%

18%

25%

24%

24%
24%
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17%
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15% 16%
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W opinii 84% uczestników badania, praktyki odpowiadały oczekiwaniom studentów 

W większości przypadków odbyte praktyki odpowiadały oczekiwaniom studentów (84% odpowiedzi 

„zdecydowanie się zgadzam” i „raczej się zgadzam”). Opinia na ten temat była jednak zróżnicowana na 

poszczególnych Wydziałach. Wśród studentów II WL 90% osób podziela tę opinię, wśród studentów WF 

grupa ta stanowi jedynie 79%. 

 

Rysunek 2: Rozkład odpowiedzi dot. stwierdzenia  „Praktyki odpowiadały moim oczekiwaniom” 

Blisko 90% studentów kierunków Fizjoterapia i Ratownictwo medyczne zgodziło się ze stwierdzeniem, że 

odbyte przez nich praktyki odpowiadały ich oczekiwaniom. Podobny odsetek (89%) studentów 

zgadzających się z taką oceną był wśród studentów kierunku Pielęgniarstwo. Najmniej zadowoleni byli 

studenci kierunku Dietetyka - jedynie 62% tego kierunku potwierdziło, że odbyte przez nich praktyki 

odpowiadały ich oczekiwaniom. 

2.2. | Miejsce odbywania praktyk 

Studenci biorący udział w badaniu najczęściej odbywali praktyki w szpitalach (78%) oraz 

przychodniach (12%) 

miejsce odbywania praktyki n % 

apteka 41 1,6% 

gabinet prywatny 81 3,63% 

szpital 1936 77,9% 

Ministerstwo Zdrowia 2 0,1% 

pogotowie 50 2,0% 

prywatna pracownia 31 1,2% 

przychodnia 287 11,5% 

inne 58 2,3% 

 

42%

59%
47%

24%

48% 45%

39%

31%

38%

55%

38% 39%

13%
8%

10%
15%

10% 11%

6% 3% 5% 7% 4% 5%

0%

100%

I WL II WL WLD WF WNoZ WUM ogółem

Praktyki odpowiadały moim oczekiwaniom

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie
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Niespełna 91% respondentów nie miało problemów za znalezieniem miejsca praktyk 

Problemy ze znalezieniem miejsca praktyk zgłosił blisko co dziesiąty uczestnik badania.  

Żaden student kierunku Analityka medyczna nie zgłosił takiego problemu. Stosunkowo rzadko problem ze 

znalezieniem miejsca praktyk sygnalizowali studenci kierunku Położnictwo (4%).  

Najwięcej problemów ze znalezieniem miejsca praktyk mieli studenci kierunku Dietetyka – ponad 41% z 

nich stwierdziło, ze mieli taki problem. Stosunkowo często problem ten występował wśród studentów 

kierunku Farmacja (29% studentów tego kierunku stwierdziło, że mieli kłopot ze znalezieniem miejsca 

praktyk). Komentarze studentów dotyczące kłopotów w tym zakresie – patrz rozdział 3. 

 

Rysunek 3: Rozkład odpowiedzi dot. stwierdzenia  „Nie miałem/łam problemu ze znalezieniem miejsca praktyk” 

Ponad połowa respondentów (56%) zaznaczyła, że chętnie skorzystałaby, gdyby była taka możliwość, z 

pomocy Uczelni w znalezieniu miejsca odbywania praktyk. Co piąty uczestnik badania nie skorzystałby z 

takiej możliwości, a około 24% nie ma zdania w tej sprawie. 

 

Rysunek 4: Rozkład odpowiedzi dot. stwierdzenia  „Jeśli byłaby taka możliwość to skorzystał(a)bym z pomocy Uczelni 
w znalezieniu miejsca odbywania praktyk 

Najchętniej z pomocy przy znalezieniu miejsca praktyk skorzystaliby studenci kierunków Dietetyka (84% 

studentów tego kierunku wyraziło taką opinię), Analityka medyczna (78% odpowiedzi twierdzących) oraz 

Fizjoterapia (65% odpowiedzi twierdzących), najmniej chętnie studenci kierunki Ratownictwo medyczne – 

częściej niż co czwarty student tego kierunku (27%) odpowiedział w ankiecie, że nie skorzystałby z takiej 

pomocy. Wśród studentów kierunku Lekarski I było blisko 24% studentów wyrażających taką opinię. 
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2.3. | Program i efekty kształcenia 

89% respondentów potwierdziło, że praktyki odbywały się zgodnie z założonym programem 

89% studentów biorących udział w badaniu odpowiedziało, że oceniane praktyki odbyły się zgodnie z 

programem. Odpowiedzi na to pytanie różnią się w zależności od Wydziału. Na I WL aż 16% 

respondentów zadeklarowało, że założony program praktyk nie został zrealizowany. Wśród studentów WF 

dość liczna grupa (11%) również podziela tę opinię. Najlepiej tę kwestię ocenili studenci II WL – jedynie 

5% studentów tego wydziału nie zgodziło się z opinią, że ich praktyki odbywały się zgodnie z programem. 

 

Rysunek 5: Rozkład odpowiedzi dot. stwierdzenia  „Praktyki odbywały się zgodnie z programem” 

Zdaniem 87% studentów udział w praktykach ułatwił im przygotowanie do zawodu 

87% uczestników badania twierdzi, że udział w praktykach ułatwił im przygotowanie do zawodu. Odsetek 

pozytywnych odpowiedzi na to pytanie ankietowe jest zróżnicowany na poszczególnych wydziałach.  

Na II WL tylko niespełna 3% studentów zadeklarowało, że odbyte praktyki nie ułatwiły im przygotowania 

do zawodu. Na WF grupa studentów podzielających tę opinię wynosi ponad 16%. 

Stosunkowo największa grupa studentów stwierdzających, że udział w praktykach nie ułatwił im 

przygotowania do zawodu jest wśród osób studiujących na kierunku Dietetyka – częściej niż co trzeci z 

nich (35%) uważa, że praktyka nie dała mu przygotowania do zawodu. Na kierunku Higiena 

stomatologiczna takich osób było ok. 30%, a na kierunku Analityka medyczna – 25%  

 

Rysunek 6: Rozkład odpowiedzi dot. stwierdzenia  „Udział w praktykach ułatwił mi przygotowanie do zawodu” 
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2.4. | Opiekun praktyk 

Blisko co dziesiąty respondent twierdzi, że podczas praktyk nie uzyskał pomocy ze strony 

opiekuna praktyk. 

Opiekun praktyk stosunkowo najlepiej został oceniony przez studentów II WL – tylko ok. 3% studentów 

tego wydziału nie zgodziło się ze stwierdzeniem, ze że opiekun praktyk służył im pomocą podczas 

praktyk. Najgorzej opiekunowie praktyk zostali ocenieni przez studentów I WL i WF – na każdym z tych 

wydziałów było ponad 13%, których zdaniem opiekun ich praktyk nie pomagał im w trakcie praktyk. 

 

Rysunek 7: Rozkład odpowiedzi dot. stwierdzenia  „Opiekun praktyk służył mi pomocą podczas praktyk” 

Stosunkowo największa grupa studentów stwierdzających, że opiekun praktyk nie pomagał im podczas 

praktyk jest wśród osób studiujących na kierunku Dietetyka– ponad 15% studentów tego kierunku 

uważa, że opiekun im nie pomagał w trakcie praktyk. Na kierunku Higiena stomatologiczna takich osób 

było niespełna 15%, a na kierunkach Techniki dentystyczne i Analityka medyczna – ok. 14%  
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3 | Analiza wypowiedzi opisowych studentów 

Studenci zgłosili 256 wypowiedzi opisowych na temat praktyk. Zdecydowana większość (78%) 

to komentarze studentów IWL i WNoZ  

Każdy student oceniający praktyki miał możliwość podzielenia się swoją dodatkową, opisową opinią na ich 

temat. Zdecydowana większość z 256 wypowiedzi (blisko 78%) została zgłoszona przez studentów IWL i 

WNoZ (odpowiednio 127 i 71 uwag i opinii). Studenci II WL i WLD umieścili w swoich ankietach 30 

komentarzy (łącznie).  

UWAGA: Informacja o kierunku studiów dołączona do niżej przytoczonych cytatów wskazuje jedynie na 

źródło konkretnego cytatu. Nie oznacza, że dany problem/uwaga dotyczy tylko tego konkretnego 

kierunku studiów. 

3.1. | Mocne strony praktyk 

Pozytywne komentarze studentów dotyczyły mocnych stron praktyk, w tym pomocnego, otwartego na 

studentów personelu, który chętnie dzieli się swoją wiedzą ze studentami, pozwalali im na 

wykonywanie czynności umożliwiających rozwój i zdobycie doświadczeń pozwalających na nabycie 

nowych umiejętności praktycznych, np. 

„W obu miejscach odbywania praktyk byłam traktowana z szacunkiem. Opiekunowie praktyk byli bardzo 

zaangażowane w moje praktyki, każdego dnia miałam wyznaczone ciekawe zajęcia. W obu miejscach 

nabyłam wiele praktycznych umiejętności i poszerzyłam swój zakres wiedzy.” (Farmacja) 

„Lekarze mają tak dużo pracy, że ledwie jest czas się po tyłku podrapać i starają się wykorzystać 

studenta by im pomógł z (nie)zbędną papierologią. Mimo to w wymienionych przeze mnie klinikach moi 

opiekunowie bardzo przejmowali się moją wiedzą, starali się mnie uczyć gdy tylko nadarzała się okazja. 

Cieszę się z tych praktyk i uważam je za udane” (Lekarski I) 

„Miła i sympatyczna obsługa, pielęgniarki zawsze były chętne do tego aby pokazywać i uczyć 

praktykantów, Zdecydowanie polecam ten oddział. Jestem bardzo zadowolony z odbytych praktyk” 

(Lekarski I) 

„Na praktykach można było się bardzo dużo nauczyć. Pielęgniarki były bardzo miłe, pokazywały i 

pozwalały pomagać we wszystkich wykonywanych przez nie czynnościach. Przy okazji praktyk 

pielęgniarskich można było się przekonać, jak ciężką pracę wykonują pielęgniarki i jak nie są przy tym 

szanowane. Myślę, że każdy student pierwszego roku po takich praktykach patrzy na pewne kwestie 

trochę z innej perspektywy.” (Lekarski I) 

„Personel szpitala służy pomocą w trakcie praktyk bardzo przyjemnie miejsce dla wszystkich, którzy chcą 

nauczyć się jak wygląda w rzeczywistości praca pielęgniarki.” (Lekarski I) 

„Pielęgniarka Oddziałowa, Ratownicy i Ordynator Oddziału dokładali wszelkich starań, abym z tych 

praktyk wyniosła jak najwięcej przydatnych umiejętności. Mogłam nauczyć się wszystkich rzeczy 

wymienionych w programie praktyk, a wszystko odbywało się w przesympatycznej atmosferze …” 

(Lekarski I) 

„Pielęgniarki oraz lekarze zawsze udzielali pomocy i odpowiadali na pytania, pokazywali dużą ilość rzeczy 

praktycznych” (Lekarski I) 

„W czasie praktyk personelowi szpitala zależało, abym zobaczył jak najwięcej różnych zabiegów, 

czynności wykonywanych podczas leczenia pacjenta. Z chęcią personel szpitala przekazywał mi swoja 

wiedzę.” (Lekarski I) 
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„Rodzinna atmosfera. Jestem bardzo zadowolony z możliwości odbycia praktyk. Lekarze byli bardzo 

życzliwi i traktowali mnie z poszanowaniem. Bardzo dużo tłumaczyli i pokazywali. KAŻDY SIEBIE 

TRAKTOWAŁ NA RÓWNI, JAKO PARTNERA A NIE KONKURENCJĘ/WROGA!!!! bez zbędnych bluźnierstw i 

obgadywania jak to bywa w innych szpitalach. I oddział wew. w MSS w Warszawie powinien być 

przykładem dla studentów jak powinna wyglądać relacja lekarz-pacjent i lekarz-lekarz. Niby oczywiste ale 

"Lekarz jest dla Pacjenta a nie na odwrót".” (Lekarski I) 

„Praktyki z interny po trzecim roku kierunku lekarskiego odbywałam w Zespole Oddziałów Chorób 

Wewnętrznych i Gastroenterologii i jestem bardzo zadowolona z wyboru. Lekarze nie tylko zajęli się mną 

podczas porannego obchodu, ale umożliwili udział w procedurach zabiegowych w pracowni endoskopii i w 

drobnych zabiegach na oddziale. Miałam możliwość przećwiczenia umiejętności zbierania wywiadu, a 

także badania fizykalnego. Na uwagę zasługuje również bardzo dobra atmosfera panująca na oddziale 

oraz podejście lekarzy do pacjentów.” (Lekarski I) 

„Bardzo pozytywne nastawienie personelu do studenta, tyczy to zarówno zespołu pielęgniarek jak i 

lekarzy. Możliwość wykonania różnorodnych zabiegów zarówno na oddziale, jak i na sali operacyjnej. 

Zespół bardzo cierpliwy, chcący czegoś nauczyć studenta i przykładający wagę do praktyk. Szkoda, że 

praktyki trwały tak krótko.” (Lekarsko-dentystyczny) 

„Bardzo uprzejmy personel z dużą wiedzą na temat wykonywanych przez siebie obowiązków, zarówno na 

bloku operacyjnym jak i na oddziale.” (Pielęgniarstwo) 

„Oddziałowa oraz pielęgniarki bardzo sympatyczne. Służyły radą i pozwalały coś zrobić. Można było się 

dużo nauczyć. Drugi raz byłam w tym miejscu na praktykach i nie żałuję.” (Pielęgniarstwo) 

„Cudowne praktyki, wspaniałe położne i zespół lekarzy - jeden z najlepszych szpitali w którym dane mi 

było odbywać praktyki (szczególnie pod względem personelu).” (Położnictwo) 

Na uwagę zasługują również pozytywna wypowiedź dotycząca praktyk zagranicą: 

„praktyki były wspaniałe, na ginekologii nauczyłam się więcej niż bym nauczyła się w Polsce. Atmosfera 

była nieporównywalnie lepsza, naprawdę chcieli mnie czegoś nauczyć, coś pokazać, w Polsce też to się 

zdarza oczywiście, ale nie jest o to tak łatwo. Praktyki z chirurgii robiłam na kardiochirurgii, więc trudniej 

było o to bym sama coś tam robiła, mimo to, wszyscy służyli nam pomocą i również angażowali nas do 

różnych zadań jeśli była taka możliwość.” (Lekarski I) 

3.2. | Słabe strony praktyk 

W swoich wypowiedziach negatywnych studenci zwracali uwagę na: 

▪ trudności związane ze znalezieniem miejsca praktyk, np. 

„Bardzo ciężko znaleźć miejsce praktyk, gdzie pracowałby dietetyk. Domy pomocy społecznej, 

hospicja, szpitale zazwyczaj nie mają takiej osoby. Prywatne gabinety, pracowanie - tam spotykamy 

się z odmową przyjęcia na praktykę …” (Dietetyka) 

„Bardzo trudno jest znaleźć miejsce praktyk, szczególnie jeśli szpital podlega innemu Uniwersytetowi 

niż WUM. …” (Dietetyka) 

„miejsce praktyk powinno być zapewniane przez uczelnia i być prowadzone zawsze pod okiem 

dietetyka” (Dietetyka) 

„… Jestem zawiedziony tym, że moja uczelnia nie pomogła mi w znalezieniu miejsca praktyk. …” 

(Lekarski I) 

▪ konieczność płacenia za możliwość odbycia praktyk w niektórych instytucjach, np. 

„Jedynym minusem był fakt, że za praktykę należało uiścić opłatę w wysokości 200 zł, którą, wg 

deklaracji, dziekanat miał zwracać, po czym wykręcił się "brakiem środków" oddając pieniądze tylko 

dla części studentów, którzy musieli taką opłatę ponieść.” (Farmacja) 



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY PRAKTYK 2014/2015 

13  

 

„Praktyki płatne!!!!! za odbycie należało wnieść opłatę w wysokości 150 zł” (Farmacja) 

„Szpital pobiera opłatę za odbywanie praktyk! Skandal! a w zamian nie oferuje nic. Kilku lekarzy 

dobrej woli zainteresowało się studentami, reszta nic.” (Lekarski I) 

„… Całość płatna 50zł jako datek dla szpitala. Koszmar. Uważam, że uczelnia powinna zapewnić 

studentom praktyki wakacyjne, choćby miały trwać tylko dzień, bo na pewno wówczas będą więcej 

warte niż tydzień tych wyżej wymienione…” (Dietetyka) 

„Niestety musiałam zapłacić za praktyki... Uczelnia nie oddała mi pieniędzy.” (Farmacja) 

„Szpital pobiera opłatę za odbywanie praktyk! Skandal! a w zamian nie oferuje nic. Kilku lekarzy 

dobrej woli zainteresowało się studentami, reszta nic.” (Lekarski I) 

„Uważam za skandal to, że musiałem sam z własnej kieszeni zapłacić za odbycie praktyk (80zł). WUM 

powinien podpisać porozumienie ze szpitalem i uregulować wszystkie koszty związane z odbyciem 

moich praktyk. Niestety spotkałem się z odmową.” (Lekarski I) 

▪ kwestie organizacyjne, w tym: 

sprawa umowy między Uczelnią a podmiotem przyjmującym na praktyki, wydawania 

skierowania na praktyki: 

„Problem z samym załatwieniem praktyk polegał na tym, że uczelnia nie dawała umowy, dopóki 

szpital się nie zgodzi na praktyki, a szpital się nie zgodzi, dopóki nie dostanie umowy. Sytuacja była 

patowa, po kolejnym odsyłaniu od szpitala do uczelni to uczelnia dała umowę i wszystko się udało.Za 

bulwersujące uważam to, że studenci muszą w niektórych placówkach płacić(!) za odbycie praktyki. 

Bardzo proszę o zapoznanie się z tematem! Nie są to pojedyncze przypadki! Oprócz tego niektóre 

szpitale nie chcą przyjmować na 2tyg praktyki. Mamy możliwość podziału praktyki i odbycia 2tyg w 

aptece, w związku z tym nie widzę problemu. Proszę o interwencję! Na pewno taka sytuacja miała 

miejsce w szpitalu WIM (Szaserów).” (Farmacja) 

„… poza tym Dziekanat powinien wydawać skierowania na praktyki wcześniej, pomimo 

wcześniejszego skierowania, nie dostałam się do szpitala pierwszego wyboru, ponieważ miejsca były 

zajęte przez studentów innych miast, głównie Łodzi. …” (Lekarski I) 

„Kwestia umowy szpitala z WUMem jest bardzo zła. Nie zawiera ona informacji o ewentualnym 

pokryciu kosztów procedury poekspozycyjnej (co znajduje się w umowach szpitali z innymi 

uniwersytetami). Uniemożliwiło mi to odbycie praktyk w moim rodzinnym mieście w wojewódzkim 

szpitalu specjalistycznym we Włocławku.” (Lekarski I) 

„… Nie wszystkie szpitale są gotowe na przyjęcie studentów, Uczelnia mogłaby zachęcać je do 

współpracy poprzez jasną deklarację zasad współpracy i odpowiedzialności za studenta” (Lekarski I) 

„Praktyki na SOR-ze - straszny bałagan, zgubiono moje skierowanie i podanie, co sprawiło, że na 

kilka dni przed pierwszym dniem praktyk, nie chcieli mnie na nie przyjąć, nikt nie poinformował mnie 

wcześniej o obowiązkowym szkoleniu BHP, mimo że dokumenty złożyłam w czerwcu, a miałam 

zaczynać pod koniec września. Generalnie bardzo duży problem z dostaniem się tam na praktyki i 

całą papierologią …” (Lekarski I) 

sensu niektórych zajęć, czasu spędzanego w poszczególnych jednostkach: 

„Praktyki z chirurgii - czy zadał ktoś sobie pytanie PO CO? W JAKIM CELU? te praktyki sprowadzały 

się do: patrzenia przez ramię chirurgowi na sali (oglądanie 7 raz cholecystektomii - JAKĄ TO MA 

WARTOŚĆ?) albo wypełnianie papierów bo chirurgom się nie chce. Bardziej przydatne byłyby np. 

praktyki z endokrynologii i- mnóstwo ludzi choruje na jakąś chorobę endokrynologiczną, spektrum 

objawów jest tak szerokie, że pacjenci przez wiele miesięcy są niezdiagnozowani. A może kuleje 

system kształcenia w tym zakresie??? może zbyt mały nacisk kładzie się na endokrynologię w toku 

studiów? W ciągu całych studiów zajęć z endokrynologii jest AŻ 1 TYDZIEŃ!! a jeśli blok wypada na 

11 listopada albo 6 stycznia to... AŻ 3 DNI !!!czy to nie żenujące? albo praktyki z neurologii - gdyby 

tak każdy przyszły lekarz biegle radził sobie z badaniem neurologicznym czy rozpoznaniem kilku 

najczęstszych chorób neurologicznych - o ile wzrósłby komfort życia pacjentów i przyspieszyłaby się 

ścieżka diagnostyczna ludzi z dyskretnymi objawami neurologicznymi, które są pomijane np. przez 
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lekarza pierwszego kontaktu. Coraz więcej jest chorób neurodegeneracyjnych - powinno się młodym 

lekarzom wkładać do głów jakie mogą być pierwsze objawy tych chorób - Ci pacjenci nie byliby 

pozostawieni sami sobie czekając w kilkumiesięcznej kolejce do neurologa, albo zwykłe leczenie 

bólów głowy - jak rozpoznać migrenę, co poradzić pacjentów i to są rzeczy CZĘSTE wśród pacjentów, 

takie na które lekarz każdej specjalności może się natknąć, można by go lepiej do tego przygotować 

zamiast utrzymywać fikcję w postaci 2 tygodniowych praktyk z chirurgii... (Lekarski I) 

„Praktyki w gabinecie lekarza rodzinnego to porażka. Trzy tygodnie siedzenia w rejestracji (bo lekarz 

nie zgadza się na pobyt przy pacjencie), podczas gdy tydzień na SORze to zdecydowanie za mało. To 

na SORze widzi się dużo przypadków, można działać, pomóc i wiele się nauczyć.” (Lekarski I) 

„Uważam, że POZ przed farmakologią to zły pomysł, lepszym pomysłem byłby cały miesiąc SORu lub 

Izby Przyjęć. POZ to po prostu siedzenie i nudzenie się, a na SORze się przynajmniej coś dzieje... 

tylko tygodniowy pobyt raczej nie starcza nawet na aklimatyzację, a co dopiero wykonywania jakichś 

małych zabiegów, czy wyćwiczenie ich.” (Lekarski I) 

„Zdecydowanie za mało praktyk na Izbie Przyjęć (tydzień) w porównaniu do lekarza rodzinnego (3 

tygodnie)!” (Lekarski I) 

▪ małą dostępność dla studentów opiekunów praktyk i personelu w miejscu odbywania praktyk, 

w tym niejasne określenie zakresu odpowiedzialności opiekunów praktyk, słabe zaangażowanie i/lub 

niewłaściwe podejście personelu do studentów, brak czasu opiekunów/personelu na zajęcie się 

studentami np. 

„Brak zainteresowania studentem na oddziale ginekologii. Doktor z długimi włosami (Mogiliński?) miał 

mówiąc wprost studentów w dupie. Zero zainteresowania, nie odpowiadał nawet na "Dzień dobry"…” 

(Lekarski I)  

„Całkowity brak opiekuna praktyki w szpitalu sprawia, że student jest pozostawiony sam sobie. Nie 

ma żadnej osoby zaznajomionej z programem praktyk, więc nie może być on realizowany.” (Lekarski 

I) 

„Dramat! Załamka! Załatwienie praktyk i ich odbycie to koszmar. Niczego nie można się nauczyć, 

plątasz się, bo nikt tak naprawdę nie chce Cię na tym oddziale, marnujesz swój wakacyjny czas. 

Lekarze wbici w dumę, prawie na wysokości Boga. Nigdy więcej nie chcę trafić do tego miejsca!” 

(Lekarski I) 

„Lipa. Wszyscy maja cię w dupie. Smutne.” (Lekarski I) 

„Niestety czułam się przez całe praktyki jak element niepotrzebny i przeszkadzający. Przyznany mi 

opiekun zupełnie się mną nie interesował. …” (Lekarski I) 

„Nikt z personelu medycznego nie jest zainteresowany kształceniem studentów. Nie należy to do ich 

obowiązków, nie otrzymują za to zapłaty, więc aby się czegokolwiek dowiedzieć lub zrobić coś 

praktycznego trzeba mieć znajomości na oddziale lub wielkie szczęście.” (Lekarski I) 

„Panie pielęgniarki, szczególnie te z najdłuższym stażem pracy, niechętnie uczyły mnie nowych 

umiejętności.” (Lekarski I) 

„Rozumiem, że lekarze są zawaleni robotą, ale spodziewałem się czegoś na zasadzie dodatkowych 

zajęć z interny. Tymczasem mieliśmy pełną swobodę. Bardziej pomagali nam lekarze 

rezydenci/stażyści niż opiekunowie” (Lekarski I) 

„Personel kliniki nie wykazywał praktycznie najmniejszego zainteresowania studentami, z całego 

programu praktyk zostało wypełnione jedno zadanie - "nauka zachowania na sali operacyjnej i 

przedoperacyjnej"…” (Lekarsko-dentystyczny) 

„Niestety dla studentów nie ma żadnych możliwości nauczenia się praktycznych umiejętności w tym 

szpitalu, ponieważ Oddziałowa, wcale nie była zainteresowana studentami. Zaskakujące było to, że 

pozostali pracownicy szybko wzięli przykład i również nie odzywali się do nas. Także, nie wiedzieliśmy 

czy mamy przychodzić na te tak zwane praktyki, bo całkowici nas ignorowano a przy podpisie w 

dzienniczku zamiast oceny dostaliśmy zal. Otóż, w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej na 

Oddziale Mikroinwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej nikomu nie polecam praktyk.” (Lekarsko-

dentystyczny) 
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„Ten oddział wspominam najgorzej ze wszystkich moich praktyk, pielęgniarka oddziałowa ani razu nie 

zwróciła na nas uwagi a kiedy miałyśmy do niej jakiekolwiek podstawowe pytania- np. do której 

godziny mamy być na oddziale- nie miała nawet ochoty na to odpowiedzieć. Nie zapoznała nas z 

topografią oddziału, nie przydzieliła nam żadnej pracy, chodziłyśmy i mierzyłyśmy jedynie ciśnienia 

pacjentom. Gdy zapytałyśmy o obsługę termometra to wyzwała nas. Tak nie zachowuje się 

pielęgniarka oddziałowa” (Lekarsko-dentystyczny) 

▪ niedopasowany do specyfiki studiów i stopnia ich zaawansowania program praktyk, np. 

„Dla studenta po II roku praktyki u lekarza rodzinnego nie mają sensu, ponieważ ani nie  ma on 

wiedzy z zakresu farmakologii, ani lekarz rodzinny nie ma czasu na odpowiadanie na szereg pytań i 

tłumaczenie niezrozumiałych zagadnień (mimo usilnych prób), kiedy pod gabinetem czeka kolejka 

chorych.” (Lekarski I) 

„Jak na tak ważną działkę, jak interna to trochę za wcześnie - powinny być min. po 4 roku.” (Lekarski 

I) 

„po 2 roku studiów 3 tygodnie medycyny rodzinnej to całkowity bezsens!” (Lekarski I) 

„Po drugim roku kierunku lekarskiego wręcz wielką stratą czasu jest siedzenie w przychodni z 

internistą bez żadnych podstaw na temat wiedzy badania przedmiotowego i podmiotowego. Również 

brak wiadomości z farmakologii nie pomaga w wypisywaniu recept, gdyż nie mamy pojęcia jakie leki 

na co są. Praktyka powinna utrwalać wiadomości uzyskane na studiach, a nie aby lekarz POZ-u 

wyjaśniał nam działanie leków.” (Lekarski I) 

„Po drugim roku wydaje się być trochę dziwnym fakt spędzania aż 3 tygodni u lekarza rodzinnego, nie 

mając jeszcze za sobą takich przedmiotów jak farmakologia czy którykolwiek z przedmiotów 

klinicznych. …” (Lekarski I) 

„…Program praktyk był niezgodny z treściami nabytymi na II roku (praktyka u lekarza rodzinnego) …” 

(Lekarski I) 

„Praktyki u lekarza medycyny rodzinnej po drugim roku to stracony czas.” (Lekarski I) 

„Praktyki z ginekologii po V roku studiów, kiedy przedmiot "Ginekologia i położnictwo" jest 

realizowany na roku VI, to czysty absurd. Bez przygotowania merytorycznego i praktycznego nie 

można wziąć świadomego, czynnego udziału w żadnych czynnościach. Strata czasu.” (Lekarski I) 

„W dużej mierze zła jakość praktyk wynikała z braku wcześniejszego przygotowania merytorycznego 

w postaci zajęć z ginekologii, które odbywają się dopiero po praktykach.” (Lekarski I) 

„Odbywanie praktyk po I roku nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym moim zdaniem jest 

czymś kompletnie nonsensownym. Student wysłany bez jakiegokolwiek przygotowania teoretycznego 

(a co wspominać o praktycznym) nie ma szans, aby zdobyć jakąkolwiek wiedzę o np. wkłuciach, poza 

wiedzą teoretyczną "rzuconą w locie" przez pielęgniarkę. Niestety, traktowani tam jesteśmy jak 

zbędny balast, bądź pomoc biurowa, co poniekąd mija się z sensem takowych praktyk. 

Proponowałbym wprowadzenie przedmiotu "podstawy pielęgniarstwa" na którym to student mógłby 

zapoznać się z teorią i praktyką (na fantomach) związaną z przygotowywaniem kroplówek, robieniem 

zastrzyków i zakładaniem wenflonów. Siłą rzeczy w wakacje, oddziały są przeładowane pacjentami i 

żadna pielęgniarka nie chce takich rzeczy demonstrować, często nawet argumentując to tym, iż nie 

chcą brać odpowiedzialności za nasze ewentualne błędy. Jako, że praktyka ta jest stratą czasu, warto 

by było zająć się jej usprawnieniem, bądź o ile inaczej się nie da, zlikwidowaniem.” (Lekarsko-

dentystyczny) 

„… Pragnę nadmienić, że ze strony studentów były prośby o asystę oraz chęć pomocy jednak lekarze 

odmówili, ponieważ nie byliśmy według nich dostatecznie przygotowani do pełnienia funkcji asysty 

(np. potrzymania ssaka) - nasuwa się pytanie jak moglibyśmy być po I roku studiów. Odpowiedź na 

nie zostawiam Państwu do refleksji.” (Lekarsko-dentystyczny) 

„Pielęgniarki nie pozwalały nam na wykonywanie innych zadań niż mierzenie ciśnienia 

ciśnieniomierzem elektrycznym. Mogliśmy tylko patrzeć się jak pielęgniarki pracują z pacjentami.” 

(Lekarsko-dentystyczny) 

▪ niezgodność praktyk z założonym programem praktyk/studiów, w tym: 
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wykonywanie zadań nie mających związku z realizowanym kierunkiem studiów. , np. 

„Praktyki nie mające nic wspólnego z dietetyką, prowadzone przez osobę, która z żywieniem nie ma 

nic wspólnego. Polegały na smarowaniu chleba masłem, roznoszeniu posiłków, a następnie zbieraniu i 

myciu brudnych naczyń. …” (Dietetyka) 

„Praktyki beznadziejne. Na kuchni, wykorzystywanie do lepienia pierogów. Kiedy się zbuntowałam 

"awansowałam" na składanie szynek i wydzielanie porcji na oddziały. Praktyki niezgodne z kartą 

praktyk.” (Dietetyka) 

„Praktyki nie mające nic wspólnego z dietetyką, prowadzone przez osobę, która z żywieniem nie ma 

nic wspólnego. Polegały na smarowaniu chleba masłem, roznoszeniu posiłków, a następnie zbieraniu i 

myciu brudnych naczyń ...” (Dietetyka) 

„Praktyki w hospicjum były mało wartościowe. W większości placówek jest catering. Zadaniem 

studentów jest podawanie pacjentom tacy z jedzeniem oraz tzw nic nierobienie pomiędzy posiłkami. 

Można zobaczyć prze 2 jak funkcjonuje hospicjum ale 70h dydaktycznych to zdecydowanie za dużo 

jak na praktyki w takim miejscu.” (Dietetyka) 

„Istota praktyk - czyli przygotowanie do pracy zawodowej - niestety nie spełniona. W aptece 

szpitalnej wystarczyłby jeden tydzień a to i tak byłoby dużo. Praca studenta w takiej aptece ogranicza 

się do układania leków na półkach, potem ściągania ich z tych półek i przygotowania dla oddziałów 

oraz przypinania recept do faktur i liczenia tych faktur. Praca typowo magazynowa. Nie rozwija 

wiedzy na temat leków i leczenia. Uważam, że był to stracony czas.” (Farmacja) 

„Miesiąc praktyk w aptece szpitalnej to zdecydowanie za dużo podczas gdy przez codziennie 

wykonuje się te same prace (rozładunek towaru, układanie apteczek na oddziały).” (Farmacja) 

„Na praktykach głównym obowiązkiem studentów była obsługa ksera i zszywacza. Najbardziej 

absurdalnym zajęciem było siedzenie całą zmianę w komorze przyjęć i otwieranie drzwi po usłyszeniu 

dzwonka.” (Farmacja) 

„Praktyki po 4 roku - strata czasu. Wiem jedno - praca w aptece szpitalnej nie różni się od pracy 

magazyniera. 5,5 lat studiów by być magazynierem????? strata czasu, żałuję że jestem na tych 

studiach, po których i tak nic nie umiemy, co się dziwić.” (Farmacja) 

trudności w dostępie do objętych programem procedur medycznych, a tym samym w nabyciu 

zakładanych umiejętności praktycznych, np. 

„… Szkoda, że lekarze prawie nie wykazywali chęci uczenia studentów i trzeba było to wręcz na nich 

wymuszać. Zdecydowanie nie polecam. Strata czasu jeśli ktoś chce się czegoś nauczyć.” (Lekarski I) 

„Myślę, że brak wkłuć dożylnych w programie praktyk pielęgniarskich jest nieporozumieniem. To 

umiejętność, która jest od nas wymagana później, a oddziałowe nie mogą się godzić na jej naukę.” 

(Lekarski I) 

„Na chirurgii nic nie można było samemu zrobić, lekarze olewali studentów, nie było w ogóle dla nas 

miejsca …” (Lekarski I) 

„Nie miałam możliwości nauczenia się większości czynności wskazanych w karcie praktyk” (Lekarski I) 

„… Raz udało mi się asystować przy operacji jednak nikt nie chciał mi nieco poopowiadać o operacji, 

nawet strukturach anatomicznych które widzieliśmy, jednocześnie irytując się na moje pytania. Strata 

czasu.” (Lekarski I) 

„Panie pielęgniarki nie pozwalały na wykonywanie jakichkolwiek czynności przy pacjencie …” (Lekarski 

I) 

„Panie pielęgniarki pod których opieką pracowałem na oddziale bały się brać za mnie 

odpowiedzialność i raczej nie chciały dopuścić mnie do wykonywanie czynności których co prawda nie 

ma w programie praktyk po I roku studiów (np. pobieranie krwi, zakładanie wenflonów), …” (Lekarski 

I) 

„Praktyki na SORze były wielkim rozczarowaniem. Miało być dużo wkłuć, iniekcji. Dwa razy tylko 

założyłam wenflon, bo nikt nam nie chciał dawać. Nie było również opiekuna. Praktyki nauczyły mnie 
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topografii szpitala, gdyż często chodziłam z pacjentami na badania. Uważam, że na takich praktykach 

powinien być opiekun, który zna program tych praktyk i go realizuje. …” (Lekarski I) 

„Program praktyk nie został w całości zrealizowany, nie było współpracy między praktykantami a 

personelem- odmawiano nam wykonywania czynności zagwarantowanych przez program praktyk.” 

(Lekarski I) 

„skoro nie mamy stażu, to powinniśmy robić już coś zabiegowego i to powinno być napisane w 

zakresie obowiązków na praktykach, bo nie każdy ma rodzica-stomatologa, lekarski sobie poradzi bez 

stażu, bo oni od razu nie robią zabiegówki, a nam będzie bardzo trudno i ucierpią na tym zarówno 

pacjenci jak i lekarze” (Lekarsko-dentystyczny) 

„Za mało rzeczy pozwolono robić studentom, chociaż bardzo chciałyśmy coś zrobić, pomóc to 

mogłyśmy jedynie mierzyć ciśnienie i nosić probówki do laboratorium, dlatego bardzo bym chciała, 

skoro mamy aż tyle godzin praktyk, abym mogła coś robić a nie tylko się przyglądać i podpierać 

ściany.” (Lekarsko-dentystyczny) 

„Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej na Oddziale Pediatrycznym Ewelina Woźniak, powiedziała, że mam 

siedzieć w rejestracji przy Pani która rejestruje pacjentów, nie pozwolono mi być na Oddziale 

Pediatrycznym. Poinformowano mnie, że studenci, nie ma znaczenia na jakim roku, nie mają prawa 

zbliżać się do sal i nie wolno było nawet popatrzeć jak pielęgniarki przygotowują leki dla dzieci. … 

Przez 40h trzeba było siedzieć w rejestracji i gapić się w sufit. Szafki na mundurek nie udostępniono i 

trzeba było nosić mundurek codziennie do domu. Także bardzo źle wspominam praktyki w Szpitalu 

Bielańskim i nikomu nie polecam tego szpitala, ponieważ żadnej wiedzy nie da się tam zdobyć.” 

(Lekarsko-dentystyczny) 

„Moim zdaniem praktyki z podstawowej opieki zdrowotnej na studiach magisterskich nie mają sensu. 

To, czego można się było w czasie takich praktyk nauczyć, opanowaliśmy na studiach licencjackich. 

Stratą czasu jest powielanie tych praktyk, polegających w większości na wypełnianiu dokumentacji 

(która w dodatku w każdej jednostce różni się od siebie). Dla mnie to stracony czas, który wolałabym 

poświęcić na praktyki na sali porodowej lub położnictwie, których na studiach magisterskich bardzo 

brakuje.” (Lekarsko-dentystyczny) 

▪ nieefektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na praktyki i/lub zbyt duży wymiar 

godzin na realizację praktyk w dotychczasowej formie, np. 

Uważam, że praktyki nie miały większego sensu, nie wniosły niczego nowego w moje życie. Moim 

zdaniem spędzanie całego miesiąca na przekładaniu pudełek z lekami z miejsca na miejsce jest 

zwyczajnie bez sensu, w dodatku przez miesiąc pracujemy zupełnie za darmo, a czas ten moglibyśmy 

wykorzystać inaczej. Pracę apteki szpitalnej równie dobrze moglibyśmy poznać w tydzień, miesiąc to 

stanowczo za długo. (Farmacja) 

„3 tygodnie u lekarza rodzinnego bez wiadomości z interny to strata czasu. 1 tydzień na SOR-

zdecydowanie za mało” (Lekarski I) 

„Moim zdaniem, wystarczające są 2 tygodnie praktyk u lekarz med. rodzinnej po II roku. Po IV roku 

warto wprowadzić praktyki na SOR-rze lub Izbie Przyjęć, bądź też wydłużyć praktyki z pediatrii do 

miesiąca. Myślę, że to byłoby z pożytkiem dla studentów.” (Lekarski I) 

„O wiele więcej można by nauczyć się, gdyby w programie było 3 tygodnie izby przyjęć (a nie 3 tyg. 

przychodni)” (Lekarski I) 

▪ problem z odbywaniem praktyk przez studentów studiów zaocznych; 

„Praktyki wakacyjne na studiach niestacjonarnych to fenomen jeżeli chodzi o uczelnie, nie powinny 

się w ogóle odbywać ze względu na to, że 100% studentów pracuje w tygodniu, w większości nie 

mając możliwości brania urlopów, aby wykonać praktyki.” (Dietetyka) 
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4 | Najważniejsze ustalenia 

W roku akademickim 2014/2015 przeprowadzona została druga edycja ogólnouczelnianej, studenckiej 

ankiety oceny praktyk, w której wzięło udział 2486 studentów WUM (w poprzedniej edycji badania – 2171 

studentów). Blisko 50% respondentów stanowili studenci Wydziału Nauki o Zdrowiu.  

Najliczniejszą grupę uczestników badania stanowili studenci Wydziału Nauki o Zdrowiu (1231 osób – 

49,5% wszystkich ankiet) oraz studenci I Wydziału Lekarskiego (802 osób – 32,3% ankiet) 

Ankietę najliczniej wypełnili studenci kierunku Lekarskiego I (32% wszystkich ankiet) i kierunku 

Pielęgniarstwo (27%). Studenci kierunków Logopedia, Lekarski II WL, Zdrowie publiczne oraz studenci 

English Division IIWL nie wzięli udziału w badaniu. 

Najczęściej oceniano praktyki odbyte w szpitalach (77,9%) lub przychodniach (11,5%). Około 9% 

badanych miało problem ze znalezieniem miejsca praktyk (trudności w tym zakresie zostały 

doprecyzowane w uwagach opisowych studentów). 

Zdecydowana większość respondentów (74%) oceniła odbyte praktyki dobrze lub bardzo dobrze. Ogólna 

ocena praktyk realizowanych przez studentów WUM to czwórka (średnia 4,12 w skali 1-5). Najwyżej 

oceniono praktyki na kierunku Ratownictwo medyczne (4,60). 

W opinii zdecydowanej większości badanych, praktyki odpowiadały oczekiwaniom studentów (84% 

odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”), odbywały się zgodnie z założonym programem (89%) oraz 

ułatwiły studentom przygotowanie do zawodu (87%).  

Na szczególną uwagę zasługują opnie studentów dotyczące niedostatecznego nadzoru merytorycznego 

praktyk. Podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej, co dziesiąty respondent stwierdził, że podczas 

praktyk nie uzyskał pomocy ze strony opiekuna praktyk. 

Studenci, którzy wzięli udział w badaniu zgłosili 257 wypowiedzi opisowych, z czego większość (77%) to 

opinie studentów WNoZ i I WL.  

Pozytywne komentarze studentów dotyczyły mocnych stron praktyk, w tym pomocnego, otwartego na 

studentów personelu, który chętnie dzieli się swoją wiedzą ze studentami oraz daje im możliwość rozwoju 

i zdobycia nowych umiejętności praktycznych. 

W swoich wypowiedziach krytycznych studenci zwracali m.in. uwagę na: 

▪ trudności związane ze znalezieniem miejsca praktyk, 

▪ konieczność płacenia za możliwość odbycia praktyk w niektórych instytucjach, 

▪ niejasny i/lub niedopasowany do specyfiki studiów program praktyk, 

▪ podważano sens niektórych zajęć oraz zmarnowanych – w ich opinii – czas, który trzeba było 

poświecić na te zajęcia 

▪ niezgodność praktyk z założonym programem praktyk/studiów, w tym wykonywanie zadań nie 

mających związku z realizowanym kierunkiem studiów oraz trudności w dostępie do objętych 

programem procedur medycznych, a tym samym w nabyciu zakładanych umiejętności praktycznych,  

▪ nieefektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na praktyki i/lub zbyt duży wymiar godzin na 

realizację praktyk w dotychczasowej formie,  

▪ małą dostępność dla studentów opiekunów praktyk i personelu w miejscu odbywania praktyk, w tym 

niejasne określenie zakresu odpowiedzialności opiekunów praktyk, słabe zaangażowanie i/lub 

niewłaściwe podejście personelu do studentów, brak czasu opiekunów/personelu na zajęcie się 

studentami, 

▪ problemy z odbywaniem praktyk przez studentów studiów zaocznych. 


