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1 | Cele, założenia i opis ankiety 

Niniejszy raport przedstawia wyniki szóstej 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, jakimi 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 Jakości i 

Innowacyjności Kształcenia. Ponadto, 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. Studenckich i Kształcenia 

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. 

  

                                                      
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. 

https://www.wum.edu.pl/files/dokumenty/zarzadzenia-rektora/2014/zarzadzenie_rektora_92-2014_zalacznik_1.pdf
https://www.wum.edu.pl/files/dokumenty/zarzadzenia-rektora/2014/zarzadzenie_rektora_92-2014_zalacznik_1.pdf
https://platformaq.wum.edu.pl/Home/Strona/Trescikonstrukcja
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2 | Omówienie wyników ankiety 

W szóstej edycji ankiety oceny praktyk wzięło udział 1263 studentów. Około 39% 

respondentów stanowili studenci I Wydziału Lekarskiego. 

W edycji 2018/2019 w ankiecie wzięło udział 1263 studentów. Zdecydowanie najwięcej ankiet (499) 

zostało wypełnionych przez studentów I Wydziału Lekarskiego. Wydział Farmaceutyczny reprezentowany 

jest w omawianej edycji badania tylko przez 54 ankiety (wypełnione przez studentów kierunków Farmacja 

i Analityka Medyczna). 

Wydział liczba ankiet % 

I Wydział Lekarski 499 39,4% 

II Wydział Lekarski 122 9,7% 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 121 9,6% 

Wydział Farmaceutyczny 54 4,3% 

Wydział Nauk o Zdrowiu 467 37,0% 

ogółem 1263 100,0% 

Ponad 39% ankiet wypełnili studenci kierunku Lekarski I, ponad 27% studenci kierunku 

Pielęgniarstwo, a ponad 9% uczestników badania to studenci kierunku Lekarski II. Studenci 

kierunków Audiofonologia, Elektroradiologia oraz Fizjoterapia i 6-year programme nie wzięli 

udziału w badaniu. 

Liczba ankiet oceniających praktyki realizowane przez studentów poszczególnych kierunków studiów jest 

znacznie zróżnicowana: od trzech kwestionariuszy na kierunku 4-year programme, do 496 ankiet na 

kierunku Lekarski I. Studenci trzech kierunków (Lekarski I, Lekarski II i Pielęgniarstwo) wypełnili łącznie 

76% wszystkich ankiet. 

Wydział kierunek liczba ankiet % 

I Wydział Lekarski 

Lekarski I 496 39,3% 

Logopedia 3 0,2% 

Audiofonologia 0 0,0% 

Elektroradiologia 0 0,0% 

II Wydział Lekarski 

Lekarski II 119 9,4% 

Fizjoterapia 0 0,0% 

4-year programme 3 0,2% 

6-year programme 0 0,0% 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 

English Dentistry Division 7 0,6% 

Higiena stomatologiczna 18 1,4% 

Lekarsko-dentystyczny 87 6,9% 

Techniki dentystyczne 9 0,7% 

Wydział Farmaceutyczny 
Analityka medyczna 19 1,5% 

Farmacja 35 2,8% 

Wydział Nauki o Zdrowiu 

Dietetyka 29 2,3% 

Pielęgniarstwo 346 27,4% 

Położnictwo 6 0,5% 

Ratownictwo medyczne 32 2,5% 

Zdrowie publiczne 54 4,3% 
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Ponad 98% uczestników ankiety oceniało praktyki odbyte w Polsce. 

Wśród uczestników badania jedynie 20 studentów odbyło praktyki za granicą (w tym 11 studentów I WL, 

3 studentów II WL, pięciu studentów WLD i jeden student WNoZ). Pozostali (98,4% uczestników 

badania) zrealizowali swoje praktyki w kraju. W grupie studentów, którzy odbyli praktyki za granicą, trzy 

osoby zrealizowały praktyki także w Polsce. 

2.1. | Ogólna ocena praktyk 

74% respondentów oceniło odbyte praktyki dobrze lub bardzo dobrze. Średnia ogólna ocena 

praktyk realizowanych przez studentów WUM wyniosła 4,19 (w skali 1-5). Najwyżej oceniono 

praktyki na kierunku Położnictwo (4,67), jednak są to oceny wydane przez małą (6 osób) 

grupę studentów tego kierunku. 

Studenci biorący udział w ankiecie wystawili zrealizowanym praktykom średnią ocenę 4,19 (w skali 1-5). 

Około 74% studentów WUM oceniło odbyte praktyki pozytywnie, przeciwnego zdania było około 9% 

studentów, zaś 17% nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie. 

Swoje praktyki najwyżej ocenili studenci Wydziału Farmaceutycznego (a w obrębie studentów tego 

wydziału osoby studiujące na kierunku Farmacja) przy średniej ocenie dla całego wydziału wynoszącej 

4,35. Na drugim miejscu, ze względu na wartość średniej oceny odbytych praktyk, znalazły się praktyki 

studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (średnia ocen to 4,27). Na kolejnych miejscach znalazły się praktyki 

studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (4,16) i I Wydziału Lekarskiego (4,12). Najniższą — choć 

stosunkowo wysoką — średnią ocenę (4,11) uzyskały praktyki odbyte przez studentów II Wydziału 

Lekarskiego (11% studentów tego Wydziału ocenia praktyki źle lub bardzo źle). 

 

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

51% 53% 55% 59% 57% 53%

20% 20% 19%
20% 22%

21%

20% 16% 17%
17% 13%

17%

8% 9% 7%
4% 6% 7%

0%

100%

I WL II WL WLD WF WNoZ WUM ogółem

Jak ogólnie oceniasz odbyte praktyki?

bardzo dobrze raczej dobrze częściowo źle a cześciowo dobrze raczej źle bardzo źle
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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 zróżnicowana  

na poszczególnych wydziałach. Wśród studentów II WL opinię tę podziela niemal 87% studentów 

biorących udział w badaniu, wśród studentów WF grupa ta stanowi 81%. 

 

 

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

2.2. | Miejsce odbywania praktyk 

Studenci biorący udział w badaniu swoje praktyki najczęściej odbywali w szpitalach (83%) 

oraz w przychodniach (7%). 

miejsce odbywania praktyki n % 

apteka 23 1,8% 

firma farmaceutyczna 1 0,1% 

firma ubezpieczeniowa 1 0,1% 

gabinet prywatny 38 3,0% 

ministerstwo zdrowia 2 0,2% 

pogotowie 31 2,5% 

prywatna pracownia 10 0,8% 

przychodnia 91 7,2% 

szpital 1044 82,6% 

inny 22 1,7% 

ogółem 1263 100,0% 
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39% 40% 31%
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100%
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Praktyki odpowiadały moim oczekiwaniom

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie
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83% respondentów nie miało problemu za znalezieniem miejsca praktyk. 

Problemy ze znalezieniem miejsca praktyk zgłosiło mniej niż 1/5 uczestników badania. Najmniej takich 

problemów deklarowali studenci II WL (13%), najwięcej studenci WNoZ i WLD (po 19%), niewiele 

mniejszy odsetek studentów WF (18%) sygnalizowało problemy ze znalezieniem miejsca praktyk. 

 

Rysunek 3: Rozkład odpowiedzi dot. stwierdzenia „Znalezienie miejsca praktyk sprawiało mi problem” 

Należy zwrócić uwagę na to, że niemal połowa respondentów (45%) potwierdziła, że chętnie 

skorzystałaby, gdyby była taka możliwość, z pomocy Uczelni w znalezieniu miejsca odbywania praktyk. 

Niemal co czwarty uczestnik badania (24%) nie skorzystałby z takiej możliwości, a 31% nie ma zdania  

w tej sprawie.  

Najchętniej z pomocy Uczelni w znalezieniu miejsca praktyk skorzystaliby studenci II WL  

(50% odpowiedzi twierdzących) i WNoZ (48%), najmniej chętnie zrobiliby to studenci WLD  

(35% odpowiedzi twierdzących).  

 

Rysunek 4: Rozkład odpowiedzi dot. stwierdzenia  „Jeśli byłaby taka możliwość to skorzystał(a)bym z pomocy Uczelni 
w znalezieniu miejsca odbywania praktyk 
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17%
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32%
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100%
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Jeśli byłaby taka możliwość to skorzystałbym z pomocy Uczelni 

w znalezieniu miejsca odbywania praktyk

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie mam zdania
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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 odbyte przez nich praktyki przebiegły 

zgodnie z założonym programem. Odpowiedzi na to pytanie różnią się w zależności od wydziału. 

Najwięcej zastrzeżeń w tej kwestii mieli studenci WLD i I WL. Wśród studentów WLD 14% respondentów 

zadeklarowało, że założony program praktyk nie został zrealizowany. Wśród studentów I WL grupa 

podzielających tę opinię stanowiła 12%. 

 

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

Zdaniem 89% studentów udział w praktykach ułatwił im przygotowanie do zawodu. 

89% uczestników badania twierdzi, że udział w praktykach ułatwił im przygotowanie do zawodu. Odsetek 

pozytywnych odpowiedzi na to pytanie jest zróżnicowany na poszczególnych wydziałach. Na WLD aż 19% 

studentów zadeklarowało, że odbyte praktyki nie ułatwiły im przygotowania do zawodu. Na II Wydziale 

Lekarskim i Wydziale Farmaceutycznym grupa studentów podzielających tę opinię wynosi 9%. 

 

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

Co dziesiąty respondent stwierdził, że podczas praktyk nie uzyskał pomocy ze strony opiekuna 

praktyk. 

 

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

Brak pomocy ze strony opiekuna praktyk najczęściej sygnalizowali studenci I Wydziału Lekarskiego 

(ponad 11%) oraz Wydziału Farmaceutycznego (także ponad 11%). Najrzadziej problem taki 
sygnalizowali studenci WNoZ (około 7% studentów tego wydziału poinformowało o braku pomocy  
ze strony opiekuna praktyk). 

61% 64% 61% 65% 65% 62%

28% 26% 30% 24% 28% 28%

8% 8% 7% 7% 5% 7%
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Opiekun praktyk służył mi pomocą podczas praktyk 

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie
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3 | Analiza wypowiedzi opisowych studentów 

Część studentów zdecydowała się na skomentowanie odbytych praktyk. Łącznie zebrano  

107 komentarzy. Zdecydowana większość (73%) to komentarze studentów I WL i WNoZ. 

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

na ich temat. Zdecydowana większość ze 107 wypowiedzi (73%) została zgłoszona przez studentów I WL  

i WNoZ (odpowiednio 50 i 27 uwag oraz opinii). Studenci WLD umieścili w swoich ankietach  

12 komentarzy, zaś studenci WF i II WL – po dziewięć komentarzy. 

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

na źródło konkretnego cytatu, ale 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, umożliwiając  

im możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności praktycznych, np. 

„Bardzo pomocny personel, mogłam wielu rzeczy się nauczyć i robić. Praktyki niby wyłącznie 

pielęgniarskie, ale dzięki zaangażowaniu wspaniałej Oddziałowej … mogłam zobaczyć operację pobrania 

fragm. wątroby do przeszczepu i samego przeszczepu wątroby. Lekarze również mili i pomocni,  

wiele nam tłumaczyli. Na samym oddziale bardzo dużo pracy, ale dzięki temu wiele się nauczyłam.” 

(Lekarski I, I WL) 

„Bardzo rzetelni lekarze, z chęcią nauczenia młodych studentów jak najwięcej. Z przyjemnością chodziłam 

tam codziennie.” (Lekarski I, I WL) 

„Była bardzo dobra atmosfera pracy, niesamowita kompetencja całej służby zdrowia. Z mojej strony- 

dzięki zarówno pielęgniarkom jak i lekarzom- ogrom wyniesionej wiedzy. Praktyki bardzo wartościowe,  

na pewno jeszcze tam wrócę.” (Lekarski I, I WL) 

„Było bardzo przyjemnie, w klinice z chęcią uczono nas nowych umiejętności, i to zarówno rezydenci,  

jak i profesorowie wyrażali zainteresowanie praktykantami. Każdy student miał wyznaczonego 

indywidualnego opiekuna, który skupiał się tylko na tym jednym, konkretnym studencie. …” (Lekarski I, I WL) 

„Ciekawe doświadczenie pozwalające nabyć podstawowe umiejętności i zrozumieć organizację pracy 

szpitala, a także zdobycie doświadczenia w kontakcie z pacjentem” (Lekarski I, I WL) 

„Na oddziale panuje bardzo miła atmosfera. Zgodnie z tematem praktyk zostałam zapoznana z zadaniami 

Pań Pielęgniarek i pomagałam w ich wykonywaniu. Między innymi nauczyłam się ścielić łóżko, 

przygotowywać i podawać leki, zakładać opatrunki. Pomagałam zwozić pacjentów na blok i przywozić  

z sali pooperacyjnej. Uczestniczyłam także w porannym przekazywaniu informacji, przez pielęgniarki 

kończące zmianę pielęgniarkom zaczynającym dyżur, o zmianach w stanie zdrowia pacjentów.  

Wszystkie zadania zawarte w planie praktyki pielęgniarskiej zostały zrealizowane. Lekarze pracujący  

na oddziale byli życzliwi i zawsze służyli radą.” (Lekarski I, I WL) 

„Wzorowe prowadzenie praktyk, świetne podejście do studenta, wyrażanie zgody na uczestniczenie  

w zabiegach i dokładne ich omawianie” (Lekarski I, I WL) 

„Naprawdę mogę z czystym sercem polecić odbywanie praktyk po pierwszym roku lekarskiego  

na Oddziale …. Personel przekazywał wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały. Atmosfera w miejscu 

pracy była bardzo dobra.” (Lekarski I, I WL) 
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„… Doceniam jednak to, że każdy z lekarzy/personelu był pomocny i skory do udzielania odpowiedzi. 

Doceniam też to, że mogłem brać niekiedy nawet czynny udział w podstawowych zabiegach 

wykonywanych w ramach diagnostyki internistycznej (tj. kolonoskopia, gastroskopia, USG, UKG etc.).” 

(Lekarski I, I WL) 

„Praktyki dały mi możliwość poza zdobyciem wymaganych programem umiejętności, obserwacji przy 

pracy świetnych chirurgów …. W Szpitalu … byłem jedynym praktykantem dzięki czemu miałem 

możliwość zobaczenia wielu ciekawych zabiegów i operacji.” (Lekarski I, I WL) 

„Praktykę w aptece otwartej odbywamy po trzecim roku studiów, gdy jeszcze - bądźmy szczerzy - nasza 

wiedza dotycząca działania wielu substancji leczniczych jest bardzo mocno ograniczona. Z drugiej strony - 

może to właśnie jest dobry moment, by skonfrontować nasze wyobrażenie o aptece z rzeczywistością  

i wstępnie rozeznać, czy praca w takim miejscu odpowiada naszym oczekiwaniom. Dla mnie praktyki były 

czasem, podczas którego zrozumiałem, jak wiele muszę się jeszcze nauczyć - zarówno na studiach,  

jak i tak bardziej "życiowo" - żeby zasługiwać na miano farmaceuty. Uświadomiłem sobie, iż oprócz 

wiedzy dotyczącej działania i stosowania różnych środków leczniczych, należy kształtować w sobie cechy 

takie jak dokładność, otwartość, opanowanie, pokora. W Aptece … ani na chwilę nie czułem się 

pozostawiony sam sobie. W poznawaniu realiów pracy towarzyszył mi znakomity personel - ludzie 

niesamowicie cierpliwi i życzliwi, a co najważniejsze - traktujący pacjenta jako kogoś, kto potrzebuje 

pomocy, a nie jak "dojną krowę", którą można namówić do zakupu masy bezwartościowych 

suplementów. Pokrzepiający jest fakt, że istnieją jeszcze apteki, gdzie pacjentowi się doradza, a nie go 

"naciąga" gdzie nie ma przykasówki, targetów czy jakichkolwiek praktyk, które w innych placówkach 

bywają dowodem na to, że nieczuły biznes i chęć zysku mają przewagę nad troską o pacjenta.  

Pani Kierownik często powtarzała, że nie wolno się irytować czy bać wtedy, gdy pacjent jest 

zdenerwowany, bo wcale nie musi to wynikać z negatywnego nastawienia względem farmaceuty, lecz 

może być wynikiem na przykład bólu, choroby czy trudnej sytuacji rodzinnej. Te słowa zapamiętam chyba 

na całe życie. Jestem bardzo wdzięczny, że dane mi było odbyć praktyki w tej aptece.” (Farmacja, WF) 

„Dyrektor … zgodził się na moje praktyki bez najmniejszego problemu a przy załatwianiu wszystkich 

formalności uzyskałem bardzo duże wsparcie ze strony działu kadr …. Podczas praktyk miałem okazję 

pracować z trzema zespołami ratowników (jako zespół "P") i wszyscy (bez wyjątku!) bardzo mi pomogli, 

pozwalając aby uczył się samemu wykonując różne procedury i pomagając mi kiedy sobie nie radziłem. 

Podczas pobytu … odniosłem także wrażenie, że to bardzo dobrze zorganizowana placówka, której 

kierownictwo bardzo docenia swoich pracowników (wszyscy ratownicy byli np. zatrudnieni na etacie …). 

Na tle ogólnopolskiej mizerii opisywanej przez twórców fan page'u "To nie z mojej karetki" to było dla 

mnie naprawdę bardzo miłe zaskoczenie. Polecałbym to miejsce innym studentom Ratownictwa 

Medycznego!” (Ratownictwo medyczne, WNoZ) 

3.2. | Słabe strony praktyk 

W swoich wypowiedziach negatywnych studenci zwracali uwagę na: 

▪ kwestie formalne, organizacyjne związane z koniecznością wypełniania różnych dokumentów, 

dostarczania szeregu zaświadczeń, aby móc przystąpić do odbywania praktyk, np.: 

„Trudno zorganizować praktyki, potrzebne jest multum papierkowej roboty od badań sanepidowskich  

i lek. medycyny pracy po własne ubezpieczenie na praktyki, przez co szukać miejsca na praktyki należy 

najlepiej miesiące przed rozpoczęciem. Same praktyki też trwają bardzo długo - cały miesiąc za to tylko 

120 h? Osobiście wolałbym zrobić więcej godzin w mniej tygodni, by móc skorzystać z wakacyjnych 

wyjazdów” (Lekarski I, I WL) 

„Ze znalezieniem miejsca odbycia praktyk raczej nie było problemu, gorzej z papierologią która temu 

przedsięwzięciu towarzyszyła i z paniami które pracowały w sekretariatach szpitala …, gdyż były mało 

pomocne i uczynne. Problem był też, ze źle wydrukowanymi skierowaniami, które otrzymaliśmy  

z dziekanatu.” (Pielęgniarstwo, WNoZ) 
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▪ brak zainteresowania przekazywaniem wiedzy przez personel, okazywanie niechęci wobec 

studentów, np.: 

„Brak zainteresowania studentem” (Lekarski I, I WL) 

„Zostałam potraktowana na praktykach jako zło konieczne, byłam ignorowana i nie byłam angażowana  

do żadnych czynności, nawet najprostszych, mimo wykazywanych chęci. Zapisałam się na ten oddział  

bo słyszałam dobre opinie, jednak zrozumiałam, że dobra opinia wynika z tego, że nic nie trzeba robić  

i po paru godzinach zwalniają do domu. Może innym to odpowiada, ja jestem bardzo rozczarowana  

i zawiedziona, że tak wyglądają praktyki w szpitalu klinicznym. Moim zadaniem było nie przeszkadzać 

 i jakoś przestać te parę godzin tak, żeby się nie rzucać w oczy. Rozumiem, że Panie pielęgniarki mają 

bardzo dużo pracy, w takim przypadku studenci nie powinni być w ogóle przyjmowani na oddział,  

bo to jedna wielka farsa i strata czasu.” (Pielęgniarstwo, WNoZ) 

▪ niedopasowany do realiów program praktyk, niezgodność programu praktyk z aktualną wiedzą 

studenta i jego kompetencjami, której konsekwencją jest brak możliwości udziału w różnych 

procedurach, np.: 

„…program praktyk nieadekwatny do tego, co w rzeczywistości dzieje się na SORze.” (Lekarski I, IWL) 

„Program praktyk po drugim roku jest nie przemyślany mamy praktyki w przychodni przed farmakologią, 

nie ma to sensu” (Lekarski I, I WL) 

„…Sam program praktyki generalnie nie był niczym specjalnym, ale zdecydowanie brakowało  

mi kontaktu z lekarzami i bardziej praktyk w zawodzie który zamierzam wykonywać,  

nie w pielęgniarstwie.” (Lekarski I, I WL)  

„Uważam, że najważniejszym elementem praktyk pielęgniarskich jest założenie wenflonu i pobieranie 

krwi. Przed rozpoczęciem praktyk tylko jeden raz miałem okazję spróbować to zrobić na modelu podczas 

jednego zajęcia na pierwszej pomocy i elem. pielęg. i tego jest zdecydowanie za mało. Panie pielęgniarki 

z oddziału, na którym robiłem praktyki, powiedziały, że one przed zetknięciem się z pacjentem ćwiczyły 

te czynności na modelach przez tydzień i że nas "puszczają na głęboką wodę". Podczas praktyk też  

nie było dużo możliwości pobrać krew/założyć wenflon pacjentowi. Tak że moim zdaniem byłoby świetnie 

rozważyć możliwość dostarczenia studentom szansy przećwiczyć przez dzień-dwa przed albo podczas 

praktyk tych czynności na modelach.” (Lekarski I, I WL) 

„Praktyki pediatryczne po 1 roku zupełnie nie maja  sensu. Jest to stanie i podpieranie ścian nawet jak 

człowiek chciałby się czegoś nauczyć i popatrzeć to jest to realizowane z wielką łaską. A od kogo  

my młode przyszłe pielęgniarki mamy się uczyć jak nie od innych pielęgniarek.” (Pielęgniarstwo, WNoZ) 

▪ niezgodność praktyk z założonym programem praktyk/studiów: 

„Nauczyłem się ogólnie dużo, nie skróciłem praktyk ani nie wychodziłem wcześniej, ale nauczyłem się 

głównie rzeczy których nie ma w "książeczce" praktyk.” (Lekarski I, IWL) 

„Praktyki były jakąś pomyłką. Z całego programu nauczono nas tylko jednego punktu. Powiedziano nam 

na samym początku, że jesteśmy problemem dla pracowników i żebyśmy nie liczyły na zbyt dużo.” 

(Lekarski I, I WL) 

▪ trudności w dostępie do objętych programem procedur uniemożliwiające nabycie zakładanych 

umiejętności praktycznych, np.: 

„… Niestety mimo szczerych chęci nie było możliwości zrealizowania wszystkich wymaganych procedur.” 

(Lekarski I, IWL) 

„Nie zostałem dopuszczony do wielu zadań, które potrzebowałem wykonać w celu zaliczenia praktyk” 

(Lekarski I, I WL) 

„Oczekiwałem, że będę brał bardziej czynny udział w praktykach - tj., że tak jak na zajęciach  

… będę mógł samodzielnie zbierać wywiad lekarski, samodzielnie badać pacjenta i uzupełniać 

dokumentację medyczną. To mogłem robić dopiero po 2-3 tygodniach praktyk. Uważam,  

że zdecydowanie przez brak zaufania szpitala do moich umiejętności pierwsze 2 tygodnie były straconym 

czasem. …” (Lekarski I, I WL) 
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„W szpitalu … nie zwracano na nas uwagi mimo nawet zgłaszania się do pomocy przy różnych 

czynnościach.” (Lekarski I, I WL) 

„Podczas praktyk brakowało mi praktycznej nauki niektórych umiejętności wymienionych w programie, 

np. wykonywania zastrzyków domięśniowych. Na oddziale z zasady takie czynności wykonują 

pielęgniarki, a praktykanci raczej nie są do nich dopuszczani, choć wg programu powinni się  

tego nauczyć.” (Lekarski II, II WL) 

„Nuda. Zero rzeczy do roboty. Pielęgniarki nic nie pozwalają zrobić, nie trzymają się programu (chyba 

żadnego punktu z programu nie udało się wypełnić). Strata czasu” (Lekarsko-dentystyczny, WLD) 

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

godzin na realizację praktyk w dotychczasowej formie, np.: 

„Brak organizacji czasu studentom. (Lekarski I, I WL) 

Program praktyk po 1. roku kierunku lekarskiego pozwala studentom wykonywać jedynie bardzo niewiele 

prostych zajęć i z tego względu często brakowało dla nas zajęć. Choć byłam bardzo chętna do działania  

i do pomocy w ciągu dnia nudziłam się.” (Lekarski I, I WL) 

„Uważam, że uczelnia powinna w większym stopniu czuwać nad praktykami studenckimi. Często byliśmy 

pozostawieni sami sobie, w zależności od szczęścia gdzie i na jakich pracowników trafiliśmy, mieliśmy 

możliwość nauczenia się bardzo wiele lub wręcz przeciwnie- zmarnowania tego czasu.” (Lekarski I) 

„za duży wymiar godzin, wystarczyłaby połowa - jednak człowiek chce trochę też odpocząć w wakacje” 

(Lekarski I, I WL) 

„Zdecydowanie za długie praktyki w przychodni!” (Lekarski I, I WL) 

„Praktyki trwają za długo, tydzień na jednym oddziale byłby w zupełności wystarczający” (Lekarski II,  

II WL) 

„Kilka godzin dziennie przesiedzianych w szpitalu nic poza tym. Zero zdobytego doświadczenia. Studenci 

tam są jak kula u nogi. Zmarnowany czas na niczym.” (Lekarsko-dentystyczny, WLD) 

„Przez dużą część czasu spędzonego na praktykach nie mieliśmy co robić, myślę że liczba godzin mogłaby 

być skrócona” (Lekarsko-dentystyczny, WLD)  

„Nie było zajęć dla praktykantów, praktyki polegały wyłącznie na rozwożeniu posiłków i pracy w kuchni. 

Praktycznie zero kontaktu z pacjentem.” (Dietetyka, WNoZ) 

„120 godzin praktyk z podstawowej opieki zdrowotnej to zdecydowanie za dużo, więcej bym się nauczyła 

jeśli te praktyki odbywała bym w szpitalu na oddziale chirurgicznym, internistycznym albo na sali 

operacyjnej lub na SOR. 40 godzin by wystarczyło, tyle ile w tym roku miałam godzin praktyk na oddziale 

internistycznym. Na oddziałach internistycznym lub pediatrycznym czy chociażby chirurgicznym przydało 

by się więcej godzin, a z POZ mniej godzin w trakcie praktyk wakacyjnych.  Osoby z którymi pracowałam 

byli bardzo pomocni i mili a kierownicy oraz pracownicy robili wszystko aby pokazać mi prace  

w przychodni. Wszyscy z którymi miałam przyjemność pracować byli pro studenccy. Ta przychodnia  

to bardzo dobre miejsce na praktyki.” (Pielęgniarstwo, WNoZ) 

▪ małą dostępność studentów do opiekunów praktyk w miejscu odbywania praktyk,  

małe zaangażowanie i brak czasu opiekunów na zajęcie się studentami np.: 

„Dopóki opiekunowie praktyk nie będą wynagradzani za to, że zajmują się studentami, dopóty nie będzie 

mowy o profesjonalnym nauczaniu.” (Lekarski I, I WL) 

„…Studenci na praktykach powinni mieć z góry przydzielonego opiekuna, który nadzoruje wszystkie 

czynności studentów i im w nich pomaga.” (Lekarski I, I WL) 

 

Kilku studentów w swoich wypowiedziach wyraziło opinię na temat organizacji praktyk:  

„Uważam, że organizacja praktyk jest prawdziwe beznadziejna. Już drugi rok trafiłem na praktyki,  

na których niczego się nie nauczyłem. Personel nie wie co zrobić ze studentami, przeszkadzamy lekarzom 



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY PRAKTYK 2018/2019 

15  

 

i nie dostajemy żadnej uwagi. Praktyki powinny być unormowane przez uniwersytet i prowadzone według 

ścisłego programu. W tej chwili praktyki (w moim doświadczeniu) nie maja żadnego sensu.”  

(Lekarski I, I WL) 

„jaki jest sens odbywania praktyk pielęgniarskich, a więc wykonywania czynności, których my (jako 

przyszli lekarze) właściwie nigdy nie będziemy musieli robić, bo będziemy to zlecać pielęgniarkom 

właśnie? jak widać kolejna rzecz z serii "no coś trzeba im dołożyć, bo przecież nie mogą mieć ani jednych 

pełnych wakacji". nie szkodzi, że celowość tego jest mocno wątpliwa. łatwo jest podpisać dekret (czy 

jakkolwiek inaczej to się nazywa) i kazać co roku ponad 600 osobom robić przez miesiąc (!) coś, czego 

potem nigdy nie będą musieli robić. oczywiście można podawać szlachetnie uzasadnienia typu, że trzeba 

zacząć od samego dołu, że trzeba poznać pracę oddziałów od podstaw, żeby lepiej zrozumieć jego 

funkcjonowanie, żeby nabrać szacunku do pracy pielęgniarek itp. O ile to ostatnie faktycznie ma sens,  

to reszta no, emm, niezbyt. Do nabrania szacunku nie potrzeba aż 4 tygodni. Pomijam już fakt, że często 

studenci na tych praktykach jedyne czego się uczą to zamiatać podłogi i pełnić rolę "przynieś, podaj, idź 

zobacz". Warto by pomyśleć nad jakimś zreformowaniem tych praktykach po I roku.” (Lekarski I, I WL) 

„Ciężko powiedzieć co powinno się zmienić, praktyki podczas całych moich studiów nie włączały studenta 

w pracę laboratorium od A do Z. Niestety wszędzie, gdzie do tej pory odbywałam praktyki (3 laboratoria) 

nikt nie przykładał się zbytnio do przyuczenia studenta, ponieważ każdy wiedział, że docelowo nie będzie 

to pracownik tego laboratorium. Praktyki … wspominam bardzo miło, można było podpytać o wszystko, 

jednak Panie musiały wykonywać swoją pracę i student im bardziej przeszkadzał niż pomagał. … pokazał 

mi tylko, że to nie jest miejsce, w którym chciałabym pracować w przyszłości. Zamiast praktycznej nauki 

zawodu i wakacyjnych praktyk można by ten czas poświęcić na staż w laboratorium i wtedy  

po zakończeniu studiów student byłby przygotowany do pracy. W tym momencie i z tego co mi 

powiedziano w laboratoriach, student po zakończeniu nauki dopiero jest przyuczany do pracy  

w laboratorium. Obecnie studia trwają 5 lat i plan nie pozwala na pełną pracę w tym czasie, co wraz  

z przyuczeniem do pracy po studiach wydłuża jeszcze okres kiedy nie jesteśmy samodzielnymi 

pracownikami.” (Analityka medyczna, WF) 

„Możliwość odbywania praktyk powinna być dostępna przez cały rok akademicki, a nie tylko w semestrze 

letnim (przez co większość godzin studenci musieli wyrobić podczas wakacji, ponieważ w czasie roku 

akademickiego nie było na to czasu). Informacje udzielone przez władze uczelni były bardzo ogólne,  

przez co później studenci nie wiedzieli jak dokładnie mają wyglądać praktyki i w jakich miejscach mogą  

je odbyć” (Analityka medyczna, WF) 

„Not really rating my practical training but just leaving a comment to stress that the university really 

needs to give students an opportunity to do their practicals at the university hospitals (Peds hospital, 

Banacha hospital etc). Many students from our group wanted to do their summer practice at their 

hospitals and were told that 'they don't take non-Polish speaking students' or had no idea about the 

summer training program. I think as we are students of this university, it seems only logical that the 

school should provide us opporunities to do that if we decide we want to do that in Poland. When 

students went to the Dean's office for help, we were told that 'it is not something they can help' and we 

have to contact the university hospitals by ourselves. I honestly think the school should establish a clear 

system in practicing in university hospitals. Some years the students could practice year with ease, but 

other years students are told no. And sometimes it depends on who you ask and groups that ask firmly 

get an opportunity while others don't :(“ (English Dentistry Division, WLD)  

 

Jedna ze studentek I WL poinformowała o lekceważeniu ochrony pracowników w miejscu odbywania 

praktyki: 

„Przerażające jest to, że w szpitalu nie ma izolacji i ochrony pracowników, nie mówiąc o tym, że nie 

poinformowano mnie o tym, że wchodzę do "izolowanego" pacjenta z gronkowcem i klebsiella, oraz ze 

świerzbem. Informację tę uzyskałam dopiero po moim kilkukrotnym! pytaniu o powód "izolacji".  

Nie otrzymałam maski ochronnej przez cały czas praktyk mimo że informowałam, że przyjmuję stale 

sterydy na przewlekłe zapalenie oskrzeli. Izolacja w tym szpitalu to tylko żółte kółko - nalepka na 

drzwiach, nic poza tym” (Lekarski I, I WL) 
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4 | Najważniejsze ustalenia 

W roku akademickim 2018/2019 przeprowadzona została szósta edycja ogólnouczelnianej studenckiej 

ankiety oceny praktyk, w której wzięło udział 1263 studentów WUM. Około 39% respondentów stanowili 

studenci I Wydziału Lekarskiego.  

Ponad 39% ankiet wypełnili studenci kierunku Lekarski I, ponad 27%  studenci kierunku Pielęgniarstwo,  

a 9% studenci kierunku Lekarski II. Studenci kierunków Audiofonologia, Elektroradiologia, Fizjoterapia  

i 6-year programme, nie wzięli udziału w badaniu. 

98% badanych oceniło praktyki odbyte w Polsce, które miały miejsce najczęściej w szpitalach (83%) lub 

przychodniach (7%). Rzadziej niż co piąty student miał problem ze znalezieniem miejsca praktyk.  

74% respondentów oceniło odbyte praktyki dobrze lub bardzo dobrze. Średnia ogólna ocena praktyk 

realizowanych przez studentów WUM to 4,19 w skali 1-5.  

W opinii 84% uczestników badania praktyki odpowiadały oczekiwaniom studentów, zdaniem 89% 

respondentów praktyki odbywały się zgodnie z założonym programem i udział w praktykach ułatwił  

im przygotowanie do zawodu. 

Na uwagę zasługują opinie studentów dotyczące niedostatecznego nadzoru merytorycznego praktyk. 

Co dziesiąty respondent twierdzi, że podczas praktyk nie uzyskał pomocy ze strony opiekuna praktyk. 

Studenci, którzy wzięli udział w badaniu, wpisali w swoich ankietach 107 opinii i komentarzy, z czego 

większość (72%) to opinie studentów I Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu.  

Pozytywne komentarze studentów dotyczące odbytych praktyk zwracały uwagę na dobre relacje między 

personelem a studentami, co dawało możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności praktycznych  

w przyjaznej, sprzyjającej nauce atmosferze. 

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

▪ kwestie formalne i organizacyjne utrudniające sprawną organizację i przebieg praktyk, 

▪ brak zainteresowania przekazywaniem wiedzy przez personel, 

▪ niedopasowany do realiów i specyfiki studiów program praktyk, 

▪ niezgodność praktyk z założonym programem praktyk/studiów,  

▪ trudności w dostępie do objętych programem praktyk procedur, 

▪ 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,  

słabe zaangażowanie, brak czasu opiekunów na zajęcie się studentami. 


