
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wyniki ogólnouczelnianej 

studenckiej ankiety oceny praktyk 

– Raport za rok akademicki 2017/2018 – 



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY PRAKTYK 2017/2018 

2  

 

 

 

Raport opracowany w ramach projektu 

„Q: Kultura Jakości Uczelni.  

Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy raportu: 

Marek Fudała 

Andrzej Artemiuk 

Dariusz Tomczak 

Nadzór merytoryczny: 

prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar 

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

 

Warszawa, grudzień 2018 r. 



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY PRAKTYK 2017/2018 

3  

 

Spis treści 

1 | CELE, ZAŁOŻENIA I OPIS ANKIETY ........................................................ 4 

2 | OMÓWIENIE WYNIKÓW ANKIETY ......................................................... 5 

2.1. | Ogólna ocena praktyk ........................................................................................................ 6 

2.2. | Miejsce odbywania praktyk ................................................................................................. 7 

2.3. | Program i efekty kształcenia ............................................................................................... 8 

2.4. | Opiekun praktyk  ............................................................................................................. 10 

3 | ANALIZA WYPOWIEDZI OPISOWYCH STUDENTÓW ............................. 11 

3.1. | Mocne strony praktyk  ...................................................................................................... 11 

3.2. | Słabe strony praktyk  ....................................................................................................... 15 

4 | NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA .............................................................. 24 

 

  



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY PRAKTYK 2017/2018 

4  

 

1 | Cele, założenia i opis ankiety 

Niniejszy raport przedstawia wyniki piątej 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 oraz Pracowni Ewaluacji Jakości 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


WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY PRAKTYK 2017/2018 

5  

 

2 | Omówienie wyników ankiety 

W piątej edycji ankiety oceny praktyk wzięło udział 1393 studentów. Prawie 45% respondentów 

stanowili studenci I Wydziału Lekarskiego. 

W edycji 2017/2018 w ankiecie wzięło udział 1393 studentów. Zdecydowanie najwięcej ankiet (625) 

zostało wypełnionych przez studentów I Wydziału Lekarskiego. Wydział Farmaceutyczny reprezentowany 

jest w omawianej edycji badania tylko przez 78 ankiet (wypełnioną przez studentów kierunków Farmacja i 

Analityka Medyczna). 

Wydział liczba ankiet % 

I Wydział Lekarski 625 44,9% 

II Wydział Lekarski 139 10,0% 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 111 8,0% 

Wydział Farmaceutyczny 78 5,6% 

Wydział Nauki o Zdrowiu 440 31,5% 

ogółem 1393 100,0% 

Prawie 45% ankiet wypełnili studenci kierunku Lekarski I, 19% studenci kierunku 

Pielęgniarstwo, a kolejne 10% to studenci kierunku Lekarski II. Studenci kierunków 

Audiofonologia, Elektroradiologia oraz Fizjoterapia, 4-year programme, 6-year programme, 

Advanced Program i English Dentistry Division nie wzięli udziału w badaniu. 

Liczba ankiet oceniających praktyki realizowane przez studentów poszczególnych kierunków studiów jest 

znacznie zróżnicowana: od trzynastu kwestionariuszy na kierunku Techniki Dentystyczne, do 597 ankiet na 

kierunku Lekarski I. Studenci trzech kierunków (obu kierunków lekarskich i studenci pielęgniarstwa) 

stanowili łącznie blisko 72% wszystkich ankiet, co oznacza, że ogólnouczelniana opinia na temat odbytych 

praktyk jest najczęściej opinią studentów tych trzech kierunków studiów. 

Wydział kierunek liczba ankiet % 

I Wydział Lekarski 

Lekarski I 597 42,9% 

Logopedia 28 2,0% 

Audiofonologia 0 0,0% 

Elektroradiologia 0 0,0% 

II Wydział Lekarski 

Lekarski II 139 10,0% 

Fizjoterapia 0 0,0% 

English Division 0 0,0% 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 

English Dentistry Division 0 0,0% 

Higiena stomatologiczna 15 1,1% 

Lekarsko-dentystyczny 83 6,0% 

Techniki dentystyczne 13 0,9% 

Wydział Farmaceutyczny 
Analityka medyczna 20 1,4% 

Farmacja 58 4,2% 

Wydział Nauki o Zdrowiu 

Dietetyka 34 2,4% 

Pielęgniarstwo 265 19,0% 

Położnictwo 40 2,9% 

Ratownictwo medyczne 50 3,6% 

Zdrowie publiczne 51 3,7% 
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98% uczestników ankiety oceniało praktyki odbyte w Polsce. 

Wśród badanych jedynie 28 studentów odbyło oceniane praktyki za granicą (w tym 22 studentów I WL, 3 

studentów II WL, jeden student WLD i dwóch studentów WF). Pozostali, tj. 98% uczestników badania, 

zrealizowali swoje praktyki w kraju.  

2.1. | Ogólna ocena praktyk 

75% respondentów oceniło odbyte praktyki dobrze lub bardzo dobrze. Średnia ogólna ocena 

praktyk realizowanych przez studentów WUM wyniosła 4,17, w skali 1-5. Najwyżej oceniono 

praktyki na kierunku Techniki dentystyczne (4,69) 

Studenci biorący udział w ankiecie wystawili zrealizowanym praktykom średnią ocenę 4,17 (w skali 1-5). 

Około 75% studentów WUM oceniło odbyte praktyki pozytywnie, przeciwnego zdania było około 9% 

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

Swoje praktyki najwyżej ocenili studenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (osoby studiujące na kierunku 

Techniki dentystyczne) przy średniej ocenie dla całego wydziału wynoszącej 4,37. Na drugim miejscu, ze 

względu na wartość średniej oceny odbytych praktyk, znalazły się praktyki studentów Wydziału Nauki o 

Zdrowiu (średnia 4,24). Na kolejnych miejscach praktyki studentów I Wydziału Lekarskiego (4,15) i II 

Wydziału Lekarskiego (4,00). Najniższą, średnią ocenę (3,99) uzyskały praktyki odbyte przez studentów 

Wydziału Farmaceutycznego. Ponad 15% studentów tego Wydziału ocenia praktyki źle lub bardzo źle. 

 

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

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 WLD opinię tę podziela ponad 87% studentów tego wydziału 

biorących udział w badaniu, wśród studentów WF grupa ta stanowi jedynie 77%. 
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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 (78%) oraz 

w przychodniach (8%). 

miejsce odbywania praktyki n % 

apteka 35 2,5% 

firma farmaceutyczna 2 0,1% 

gabinet prywatny 50 3,6% 

ministerstwo zdrowia 2 0,1% 

pogotowie 47 3,4% 

prywatna pracownia 20 1,4% 

przychodnia 107 7,7% 

szpital 1089 78,2% 

inny 41 2,9% 

ogółem 1393 100,0% 

 

80% respondentów nie miało problemu za znalezieniem miejsca praktyk. 

Problemy ze znalezieniem miejsca praktyk zgłosił co piąty uczestnik badania. Najmniej takich problemów 

deklarowali studenci II WL (10%), najwięcej studenci WF (34%). Nie jest to sytuacja bezprecedensowa. 

Część studentów WF, kierunku Farmacja oraz studenci WNoZ studiujący na kierunku Ratownictwo 

medyczne kolejny raz sygnalizują problem znalezienia miejsca, w którym mogliby wziąć udział w opisanych 

w programie studiów praktykach. Zdaniem grupy studentów tych dwóch kierunków Uczelnia nie podejmuje 

znaczących starań w celu poprawy sytuacji. Komentarze studentów wszystkich wydziałów dotyczące 

kłopotów związanych ze znalezieniem miejsca praktyk znajdują się w rozdziale trzecim. 
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Rysunek 3: Rozkład odpowiedzi dot. stwierdzenia „Znalezienie miejsca praktyk sprawiało mi problem” 

Należy zwrócić uwagę na to, że niemal połowa respondentów potwierdziła, że chętnie skorzystałaby, gdyby 

była taka możliwość, z pomocy Uczelni w znalezieniu miejsca odbywania praktyk. Niemal co trzeci uczestnik 

badania nie skorzystałby z takiej możliwości, a 30% nie ma zdania w tej sprawie.  

Najchętniej z pomocy Uczelni w znalezieniu miejsca praktyk skorzystaliby studenci WF (61% odpowiedzi 

twierdzących) i WLD (57%), najmniej chętnie studenci II WL (37% odpowiedzi twierdzących).  

 

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

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 obu wydziałów lekarskich. Na II WL ponad 16% respondentów 

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

podzielających tę opinię stanowiła 13%. 
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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 jedynie 

ok. 6% studentów zadeklarowało, że odbyte praktyki nie ułatwiły im przygotowania do zawodu. Na WF 

grupa studentów podzielających tę opinię wynosi ponad 14%. 

 

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

Niemal 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 II Wydziału Lekarskiego (blisko 
14%) oraz Wydziału Farmaceutycznego (niemal 12%). 

59%
50%

77%

53%
66% 62%

31%
36%

13%

36%

27%
29%

5% 10% 5% 9% 4% 6%

0%

100%

I WL II WL WLD WF WNoZ WUM ogółem

Opiekun praktyk służył mi pomocą podczas praktyk 

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY PRAKTYK 2017/2018 

11  

 

3 | Analiza wypowiedzi opisowych studentów 

Część studentów zdecydowała się na skomentowanie odbytych praktyk. Łącznie zebrano 180 

takich komentarzy. Zdecydowana większość (70%) 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 180 wypowiedzi (70%) została zgłoszona przez studentów I WL i WNoZ 

(odpowiednio 94 i 32 uwag i opinii). Studenci II WL i WLD umieścili w swoich ankietach odpowiednio 22 i 

24 komentarze, zaś studenci WF – jedynie osiem. 

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 dobre miejsce do odbycia praktyki z zakresu chorób wewnętrznych. Świetna organizacja pracy 

zespołu lekarskiego, możliwość nabycia i doskonalenia umiejętności praktycznych.” (Lekarski I, I WL) 

„Bardzo dobre miejsce na odbycie praktyk, dużo się nauczyłem a moi opiekunowie przekazali mi dużą 

wiedzę na temat funkcjonowania szpitala oraz opieki nad pacjentem. Jeśli mógłbym przedłużyć praktyki z 

chęcią bym to zrobił.” (Lekarski I, I WL) 

„Bardzo dużo pracy, czyli dla mnie dobrze, gdyż to dużo okazji do nauki. …” (Lekarski I, I WL) 

„Bardzo pozytywne wrażenia w trakcie odbywania praktyk. Pomocni opiekunowie, przyjemna atmosfera. 

Duża wyrozumiałość na brak doświadczenia praktycznego i chęć pomocy w rozwinięciu zdolności.” (Lekarski 

I, IWL) 

„Pielęgniarze i Ratownicy chętnie udzielali nam wszelkich wyjaśnień, dzięki nim mogliśmy nauczyć się wiele 

praktycznych rzeczy, z którymi nie mieliśmy dotąd styczności na zajęciach, lub zetknęliśmy się z nimi tylko 

w teorii.” (Lekarski I, I WL) 

„Bardzo miło wspominam praktyki, dają one możliwość zetknięcia się z zawodem na co dzień, obserwację 

i zdobywanie nowych umiejętności.” (Lekarski I, I WL) 

 „Możliwość zdobycia wielu umiejętności praktycznych oraz bardzo miła atmosfera” (Lekarski I, I WL) 

„Miejsce idealne do odbywania praktyk studenckich, zarówno pielęgniarki jak i lekarze wykazywali ogromna 

chęć przekazywania wiedzy zarówno mi jak i studentom z wyższych lat.” (Lekarski I, I WL) 

„Najlepsze praktyki życia” (Lekarski I, I WL) 

„Personel dał mi się poczuć jako integralna część zespołu. Zdobyłam wiele nowych umiejętności. Wiedza 

zdobyta na praktykach na pewno przyda mi się w dalszej części studiów, a także w życiu zawodowym.” 

(Lekarski I, I WL) 

„Pielęgniarki i położne na oddziale Ginekologii i położnictwa były w większości przypadków bardzo miłe i 

chętnie przekazywały swoją wiedzę, jednak czasem zapominały, że wszystkiego się dopiero uczymy i 

wykonujemy pewne czynności pierwszy raz. Lekarze chętnie udzielali nam wskazówek, które wychodziły 

poza program praktyk i poszerzały naszą wiedzę o wiadomości kliniczne.” (Lekarski I, I WL) 



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY PRAKTYK 2017/2018 

12  

 

„Kadra placówki (pielęgniarki jak i lekarze) bardzo uprzejma i chętna do pokazywania studentom kuluarów 

pracy w szpitalu. Praktyki umocniły we mnie przekonanie, że wybrałem odpowiedni kierunek studiów.” 

(Lekarski I, I WL) 

„Dzięki opiekunowi praktyk, który dokładał wszelkich starań by były one jak najbardziej wartościowe był to 

bardzo pożytecznie spędzony czas gdyż został zrealizowany cały program praktyk a także wiele potrzebnych 

aspektów w nim nie zawartych.” (Lekarski I, I WL) 

„Panie pielęgniarki bardzo chętnie służyły pomocą oraz rzetelnie i spokojnie tłumaczyły, jak należy 

wykonywać konkretne czynności pielęgniarskie. Poleciłbym ten szpital każdemu, kto szukałby miejsca na 

odbycie praktyk po pierwszym roku studiów. Uważam, że Uczelnia powinna w jakiś sposób promować i 

zachęcać studentów do odbycia praktyk w tym szpitalu, skoro jest on zależny od WUMu, a mało osób wie 

o jego istnieniu, natomiast w okresie urlopowym cierpi na zbyt małą liczbę pracowników wykonujących 

czynności pielęgniarskie.” (Lekarski I, I WL) 

„Dziękuję za możliwość odbywania praktyk w tak niesamowitym miejscu, mogłem się naprawdę dużo 

nauczyć.” (Lekarski I, IWL) 

„Praktyki pokazały mi jak ważna, trudna i wymagająca jest praca pielęgniarek. Było bardzo ciekawie. Wielu 

rzeczy się nauczyłam jak np. zakładanie wenflonu lub robienie zastrzyków. Miałam także swoje pierwsze 

doświadczenia w kontakcie z pacjentami, co uważam za niezwykle cenne.” (Lekarski I, I WL) 

„Praktyki pielęgniarskie odbywałam na Oddziale Położniczym w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. 

Wspaniała i wykwalifikowana kadra, bardzo pomocne Panie Położne oraz Lekarze. To były dla mnie bardzo 

cenne 4 tygodnie.” (Lekarski I, I WL) 

„Praktyki, podczas których nauczyłem się sporo, nie ukrywam, że bardziej interesowały mnie aspekty 

lekarskie, niekoniecznie pielęgniarskie, aczkolwiek uważam, że całkiem dobrze zasymilowałem się w 

zespole, nauczyłem nowych czynności i procedur.” (Lekarski I, I WL) 

„… Praktyki z chirurgii oceniam bardzo dobrze. Każdy student miał przydzielonego opiekuna, z którym 

pracował. Wykonywałem samodzielnie proste zabiegi, asystowałem do operacji, wspólnie z opiekunem 

prowadziłem kartę zleceń. W odróżnieniu od klinik uniwersyteckich nikt na oddziale nie udawał, że nie widzi 

studentów, nie wykorzystywano nas do noszenia papierów, studentów traktowano po prostu 

odpowiedzialnie i po partnersku. To całkiem miła odmiana po zajęciach i praktykach w klinikach 

uniwersyteckich.” (Lekarski I, I WL) 

„Praktyki z interny były fascynujące, zdecydowanie najlepsze z dotychczasowych. Lekarze, do których 

byłem przypisany, tj. głównie (…) oraz (…) byli bardzo chętni by dzielić się wiedzą i wprowadzać w tajniki 

szpitalnych formalności. Te praktyki zdecydowanie rozwinęły moje umiejętności zbierania wywiadu i 

przeprowadzania badania przedmiotowego, jak i prowadzenia dokumentacji pacjenta.” (Lekarski I, I WL) 

 „Praktyki oceniam świetnie. Zdobyłam mnóstwo nowych, przydatnych umiejętności i wiadomości. Do tego 

czułam się niemalże jak pełnoprawny członek personelu, cieszę się, że mogłam się przydać w wielu 

sytuacjach. Traktowano mnie z szacunkiem i sympatią, a opiekunka dokładała starań, żeby umożliwić mi 

jak najbardziej wartościowe i wzbogacające praktyki.” (Lekarski I, I WL) 

„Praktyki wakacyjne były bardzo pouczające, pokazały jak wyglądać będzie nasza codzienna praca. Kontakt 

z pacjentami również jest potrzebny w trakcie studiów, bo przecież właśnie dla nich, a nie dla zdawania 

egzaminów się uczymy. Jestem zadowolony z praktyk, a konkretnie z ich przebiegu na Oddziale Chorób 

Wewnętrznych i Kardiologii” (Lekarski I, I WL) 

„Praktyki były niesamowite, personel szpitala bardzo chciał przekazać mi swoją wiedzę, pokazać jak 

najwięcej! Zdecydowanie będę polecać przyszłym studentom 1 roku to miejsce” (Lekarski I, I WL) 

„Pani ordynator oddziału oraz lekarz stażysta odnosili się do mnie bardzo życzliwie i chcieli, abym jak 

najwięcej wyniosła z praktyk- omawiano za mną przypadki medyczne oraz wyniki badan i służono pomoc. 

Ponieważ oddział znajdował się w niewielkim szpitalu, był czas, aby pomóc studentom. Również pielęgniarki 

i ratownicy chętnie uczyli mnie nowych rzeczy i czułam się na tym oddziale potrzebna, ponieważ miałam 
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wyznaczone konkretne zadania. Myślę, że praktyki po drugim roku w szpitalnym oddziale ratunkowym 

powinny być dłuższe (np. dwa tygodnie zamiast tygodnia).” (Lekarski I, I WL) 

„Pan Ordynator przychylnie nastawiony do praktykantów. Młody personel lekarski w oddziale służący z 

chęcią pomocą. Możliwość doskonalenia czynności zabiegowych będących w kompetencjach lekarza. 

Szeroki przekrój różnych stanów klinicznych: pacjenci w stanie terminalnym, paliatywni, ostre stany.” 

(Lekarski I, I WL) 

„Jestem bardzo zadowolona z praktyk, mogłam się na nich wiele nauczyć. Pracownicy byli zawsze pomocni 

i chętni odpowiadać na pytania pomimo dużej ilości pracy przy pacjentach.” (Lekarski I, I WL) 

„Chciałam podziękować (…), z którą spędziłam cały dzień w poradni i nauczyłam się więcej niż przez dwa 

tygodnie zajęć na uczelni (akurat nie w tym szpitalu). Dziękuję też doktorowi Sieńko za wychodzenie na 

przeciw nam studentom. Sporo nauczyłam się również od rezydentów na oddziałach min. od doktora 

Bartnika i pań rezydentek z oddziału ginekologii (przepraszam ale nie pamiętam nazwisk). Jestem bardzo 

zadowolona z praktyk i chciałabym aby tak to wyglądało w każdym szpitalu.” (Lekarski I, I WL) 

„Przesympatyczny personel, pełny profesjonalizm, mam nadzieję że za rok ponownie uda mi się odbyć 

praktyki w tej instytucji” (Lekarski I, I WL) 

„Szpital Praski - najlepsze praktyki!!!!!” (Lekarski I, I WL) 

„Polecam wszystkim odbycie praktyk w małym szpitalu, jakim np. jest szpital w Janowie Lubelskim, bo 

można się nauczyć bardzo wielu rzeczy. Z racji, że praktykuje tam mniej studentów niż w większych 

szpitalach personel chętnie dzieli się wiedzą teoretyczną i praktyczną i dopuszcza studenta do wielu zadań. 

Przykład? Jestem po pierwszym roku i miałam praktyki pielęgniarskie na Chirurgii a asystowałam przy 

operacjach na oddziale Ortopedii.” (Lekarski I, I WL) 

„Odbyte praktyki pozwoliły mi zdobyć wiedzę z zakresu nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych, 

a także pozwoliły na zapoznanie się ze szpitalną dokumentacją. Lekarze na oddziale są bardzo kompetentni 

i życzliwi. Z uprzejmością odnoszą się do studentów i chętnie uczą nowych rzeczy. Zawsze odpowiadają na 

zadane im pytania i cierpliwie znoszą potknięcia i niedouczenie studentów.” (Lekarski I, I WL) 

„Jedne z najprzyjemniejszych dotychczasowych praktyk wakacyjnych, świetna kadra, poleciłbym każdemu 

odbycie praktyk z interny na danym oddziale.” (Lekarski I, I WL)  

„Zakład nefrologii jest idealnym miejscem do praktyk po 1 roku. Wszystko profesjonalnie wytłumaczone” 

(Logopedia, I WL)  

„Został mi przydzielony genialny opiekun praktyk. Lepiej nie można było trafić!” (Logopedia, I WL) 

„Organizacja i przebieg praktyk w szpitalu były bardzo dobre, podniosły moje umiejętności i ośmieliły w 

kontaktach z pacjentami. Jednak część praktyk w szkole powinna być zorganizowana w inny sposób, 

podobnie jak praktyki w szpitalu, na które został przeznaczony czas w planie zajęć w drugim semestrze. 

Pani logopeda w szkole miała bardzo duży problem z ustaleniem z nami terminów, w których będziemy 

mogły pojawiać się na zajęciach.” (Logopedia, I WL) 

„W trakcie trwania praktyk zostało nam przekazane bardzo dużo wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i co 

najważniejsze praktycznej. …. Na uwagę zasługują lekarze prowadzący praktyki, którzy z dużym 

zaangażowaniem prowadzili zajęcia. Po uprzednim poinstruowaniu włączali nas czynnie w wywiad, badania. 

Mięliśmy możliwość bezpośredniej pracy z pacjentem. Oby w przyszłych latach wymiar godzinowy takich 

praktyk zwiększył się, ponieważ to tam tak naprawdę uczymy się zawodu i mamy kontakt z pacjentem.” 

(Logopedia, I WL) 

„Bardzo przyjazna atmosfera, można się dużo nauczyć, zdecydowanie polecam.” (Lekarski II, II WL) 

„Bardzo mili lekarze i pielęgniarki, dużo się nauczyłem, zawsze odpowiadali na moje pytania, bardzo 

przyjemna atmosfera” (Lekarski II, II WL) 
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„Polecam odbywanie praktyk w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, na oddziale Chirurgii 

Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej.” (Lekarski II, II WL) 

„Praktyki na oddziale położnictwa w 100% spełniły moje oczekiwania. Panie położne były niesamowicie 

pomocne i nauczyły mnie wielu przydatnych umiejętności, np. pobieranie krwi, pomiar saturacji. Na 

praktyki chodziłam z wielkim entuzjazmem, pozwoliły mi upewnić się, że medycyna jest ścieżką kariery dla 

mnie.” (Lekarski II, II WL) 

„Zarówno wszystkie pielęgniarki, jak i lekarze pozwalali mi poszerzać swoją wiedzę, a przede wszystkim 

rozwijać swoje umiejętności praktyczne i w kontaktach z pacjentkami. Te praktyki pielęgniarskie pozwoliły 

mi poznać i docenić rolę pielęgniarek, a także poczuć słuszność wyboru kierunku studiów, za co jestem 

bardzo wdzięczna wszystkim pielęgniarkom pracującym na tym oddziale.” (Lekarski II, II WL) 

„Moje praktyki przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze, były zgodne z programem i nie wystawiono mi 

rachunku za ich odbywanie. Niestety inni nie mieli tyle szczęścia. Uczelnia powinna gwarantować odbywanie 

bezpłatnie praktyk, szczególnie, że są one ujęte w programie studiów i ich odbycie jest konieczne do 

zaliczenia roku” (Farmacja, II WL) 

„Praktyka odbyła się sprawnie. Traktowano mnie jak członka zespołu medycznego a nie jak zbędne 

utrapienie. Położne i salowe pokazały mi wszystkie aspekty organizacji Oddziału oraz nauczono mnie 

umiejętności przewidzianych w karcie praktyk a nawet więcej.” (Lekarsko-dentystyczny, WLD) 

„Praktyki w klinice chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej były bardzo interesujące i ciekawie 

przeprowadzone. Miałem możliwość zobaczyć jak wygląda praca nie tylko na bloku operacyjnym ale 

również w opatrunkowaniach czy w ambulatorium. Dzięki uprzejmości lekarzy pracujących na oddziale, 

miałem możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu kliniki - pozwolono mi asystować przy licznych 

operacjach, zdejmować czy zakładać opatrunki i szwy. Dzięki pomocnemu zespołowi terapeutycznemu 

miałem okazję nauczyć się jak wyglądają podstawowe zabiegi chirurgiczne w obrębie głowy i szyi, jak 

prawidłowo powinno się zaszywać rany skóry i błon śluzowych, jak odczytywać i co wyciągać z badań, 

którym poddawani są pacjenci oraz jak wypełniać dokumentację medyczną.” (Lekarsko-dentystyczny, 

WLD) 

„Chirurgia ogólna transplantacji i wątroby to moje wymarzone przyszłe miejsce pracy. Wspaniały zespół, 

świetna organizacja pracy, duża możliwość nauki.” (Pielęgniarstwo, WNoZ) 

„Cudowne pielęgniarki, które chcą dzielić się wiedzą. Bardzo dobre zaplecze zespołowe, dydaktyczne, 

różnorodność przypadków pacjentów” (Pielęgniarstwo, WNoZ) 

„Panie pielęgniarki nauczyły mnie jak kąpać noworodka, jakie procedury przy nim wykonuje się 

profilaktycznie. Mogłam wykonać kąpiele noworodków, pobrać krew na badanie przesiewowe, wykonać 

pielęgnację kikuta pępowinowego, przeprowadzić edukację w zakresie opieki nad noworodkiem, 

przygotować dziecko do fototerapii, wykonać i podłączyć kroplówki. Nauczyłam się bardzo dużo na tym 

oddziale.” (Pielęgniarstwo, WNoZ) 

„… Ratownicy i kierownicy zespołów rewelacyjni, ze świecą takich szukać, pomocni i przekazywali chętnie 

wiedzę, dawali wykonywać czynności przy pacjentach.” (Ratownictwo medyczne, WNoZ) 

„Ocena bardzo pozytywna. Praktyki pozwoliły mi przygotować się do wykonywania zawodu. Wiele się 

nauczyłam, nabyłam nowe umiejętności. Jestem zadowolona, ze wiele rzeczy mogliśmy wykonać 

samodzielnie pod okiem osób od lat pracujących w zawodzie, wszystko było bardzo dobrze zorganizowane, 

zespół był przygotowany by cały czas nad nami czuwać i pomagać nam. Poleciłabym innym studentom 

praktyki w tym szpitalu.” (Lekarski II, II WL) 

 

Na szczególną uwagę zasługują również pozytywne wypowiedzi studentów dotyczące praktyk za granicą: 

„Jakość pracy i możliwości nie są nawet do porównania z tym, co widzimy w polskich szpitalach. Praktyki 

składały się zarówno z pracy w szpitalu, na oddziale, na bloku, w przychodni, jak i z 45-minutowych 

seminariów, na których była wykładana krótko wiedza przygotowująca do pracy z pacjentem. Lekarze 
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odnosili się z szacunkiem i służyli całkowitą pomocą przez cały okres odbywania praktyk. Praktyki trwały 

od 7 do 18.00.” (Lekarski I, I WL) 

„Praktyki w Niemczech okazały się doskonałym wyborem. Na praktykach w Polsce nigdy nie nauczyłam się 

tyle, co tam. Nareszcie miała poczucie, że coś robię, pomagam i sama z tego korzystam. W Polsce zazwyczaj 

słyszałam: "Nic teraz nie ma, napij się herbaty, zjedz ciasto"” (Lekarski I, I WL) 

3.2. | Słabe strony praktyk 

W swoich wypowiedziach negatywnych studenci zwracali uwagę na: 

▪ trudności związane ze znalezieniem miejsca praktyk. W opinii studentów Uczelnia nie robi nic, 

lub prawie nic, aby umożliwić studentom odbycie praktyk, które są wpisane w program studiów i które 

są w związku z tym obowiązkowe. Umowy podpisywane przez Uczelnię z jednostkami zewnętrznymi 

umożliwiają odbycie praktyk tylko niewielkiej liczbie studentów. Zdecydowana większość z nich musi 

we własnym zakresie podejmować starania znalezienia sobie miejsca odbycia praktyk, np.: 

„Bardzo problematyczne jest załatwienie praktyk poza miejscami, które mają na stałe podpisaną umowę z 

WUM. Uczelnia powinna zadbać o podpisanie większej liczby umów w różnych miastach, tak, żebyśmy mieli 

większy wybór miejsc odbywania praktyk.” (Lekarski I, I WL) 

„… W Warszawie bardzo ciężko było zorganizować praktyki ze względu na dużą liczbę studentów i mało 

miejsc z którymi współpracuje uczelnia (nie wszystkie jednostki chciały przyjąć studentów). …” (Lekarski I, 

I WL) 

„Na 10 dni przed rozpoczęciem praktyk dowiedziałam się, że Uczelnia nie uznaje porozumienia ze szpitalem, 

na podstawie którego zostałam przyjęta. W związku z tym musiałam szukać apteki szpitalnej po raz kolejny, 

co było bardzo dużym problemem, a Uczelnia nie potrafiła mi w żaden sposób pomóc.” (Farmacja, WF) 

„Podobnie jak w poprzednim roku, był problem ze znalezieniem miejsca odbywania praktyk. Gdyby nie to 

że byłam pacjentką tej przychodni, miałabym duże trudności z odbyciem praktyki.  ...” (Pielęgniarstwo, 

WNoZ) 

„Nie podoba mi się to, że już drugi rok z rzędu studenci mieszkający w Warszawie mieli problem z odbyciem 

praktyk, ponieważ uczelnia miała problem z podpisaniem umowy z firmą (…). To trochę niepoważne, że 

studenci sami musieli biegać wszystko załatwiać bo uczelnia miała to gdzieś, czy będziemy mieli możliwość 

odbycie praktyk czy nie.” (Ratownictwo medyczne, WNoZ) 

„… Największym problemem było dostanie się na praktyki, co szanowna uczelnia ma w głębokim poważaniu. 

Dopiero jeden z wykładowców WUMu pracujący w Warszawskim pogotowiu PRYWATNIE pomógł mi się 

dostać na praktyki w Warszawie. (…) karze sobie płacić za przyjmowanych studentów, czego WUM czynić 

za bardzo nie zamierza (dopiero w połowie wakacji podpisał z WSPRiTS umowę na 30 słownie: trzydziestu 

studentów z trzech lat kształcenia. Na samym pierwszym roku było na liście na początku ponad 80). Mi 

jedynie dzięki PRYWATNEJ pomocy wykładowcy udało się odbyć praktyki na jego zespole bezpłatnie.” 

(Ratownictwo medyczne, WNoZ)  

„Szkoda że uczelnia nie zapewnia praktyk w Warszawie, bo (…) chce pieniądze za praktykanta. 30 miejsc 

zapewnionych dopiero w połowie wakacji na 2 roczniki to zdecydowanie za mało, proszę aby władze uczelni 

spróbowały na przyszły rok zapewnić więcej miejsc dla studentów. W innych miastach nie było problemu z 

przyjęciem praktykantów.” (Ratownictwo medyczne, WNoZ) 

▪ obowiązek odbycia praktyk w niektórych przypadkach wiąże się z koniecznością płacenia za 

możliwość odbycia praktyk w niektórych instytucjach. Uczelnia nie udziela pomocy w tym 

zakresie i studenci są zmuszeni do płacenia za praktyki własnymi środkami, np.: 

„Niestety część szpitali każe płacić studentom za praktyki podczas gdy jest się często dużą pomocą dla 

personelu.” (Lekarski I, I WL) 

„Praktyki z Ginekologii w dużej części szpitali w Warszawie wiązały się z odpłatnością i problemami z 

przyjmowaniem studentów. …” (Lekarski I, I WL) 

„Nieporozumieniem jest, że szpital kliniczny (Bielański) pobiera opłaty za praktyki” (Lekarski I, I WL) 
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„Zero pomocy ze strony WUMu - żenada, w niektórych warszawskich szpitalach do wyboru - albo obieranie 

ziemniaków w szpitalnej kuchni albo wymaganie opłacenia praktyk. W szpitalu uniwersyteckim traktowanie 

okropne studentów, jak zło konieczne, niestety trzeba było robić praktyki w mieście rodzinnym.” (Dietetyka, 

WNoZ) 

„… musiałam odbyć praktyki, za które musiałam zapłacić, co uważam za skandaliczne.” (Pielęgniarstwo, 

WNoZ) 

▪ jednym z istotnych źródeł komplikacji są kwestie formalne, organizacyjne związane z 

koniecznością wypełniania różnych dokumentów, dostarczania szeregu zaświadczeń; odbycia różnych 

kursów, aby móc przystąpić do odbywania praktyk. Studenci kolejny raz apelują do Uczelni o pomoc w 

odbyciu praktyk, zwracają uwagę na potrzebę uproszczenia np. karty praktyk, która jest tworem 

nieprzystającym do realiów. Niektórzy studenci uważają, że ważniejsze są dokumenty związane z 

praktykami a nie same praktyki, np.: 

„Bardzo negatywnie oceniam organizację Działu Kadr SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście. Załatwienie 

praktyk trwało bardzo długo, początkowo przez kilka tygodni nie było możliwości kontaktu z kierownikiem 

przychodni przy ul. Chmielnej, w innych placówkach kontakt również był utrudniony, ponieważ byłam 

przekierowywana telefonicznie od jednej osoby do kolejnej i trudno było trafić do właściwej tj. kierownika, 

a oczekiwałam jedynie informacji, czy w danej przychodni są jeszcze miejsca dla studentów na praktyki. 

Podczas podpisywania wymaganych dokumentów w celu przyjęcia na praktyki w Dziale Kadr nie dostałam 

kompletu tych dokumentów, przez co później kierownik przychodni odbyła ze mną bardzo nieprzyjemną 

rozmowę, mając mi za złe jakobym nie dopełniła formalności i że powinnam była się domyślić, że papierów 

do podpisania jest więcej. To była trzecia placówka, w której odbywałam praktyki (wcześniej pielęgniarskie 

i SOR) i nigdzie nie spotkałam się z taką ilością formalności - rozumiem, że jest to kwestia placówki, ale to 

Dział Kadr powinien lepiej się orientować, ilu dokumentów potrzebują, szczególnie, że mają podpisaną 

umowę z WUM. Sam przebieg praktyk z ich opiekunem był dobry, jednak przez słabą organizację i przez 

to długość czasu oczekiwania na rozpoczęcie praktyk nikomu nie poleciłabym SPZOZ Warszawa Wola-

Śródmieście.” (Lekarski I, I WL) 

„zadziwiające ilości dokumentów, które należy dostarczyć. wydaję się, jakby wszystkim bardziej zależało 

na tym, żeby "w papierach się zgadzało" niż żebyśmy się czegokolwiek w ogóle jako studenci nauczyli” 

(Lekarski I, I WL) 

„Jedyne zastrzeżenia jakie mam to nowa forma karty praktyk. Serio ktoś myśli że każdy szpital ma 

możliwości udostępnić studentowi wszystkie punkty osobno, a lekarze będą co kilka minut komuś podbijać 

kartkę, którą mamy nosić cały miesiąc w fartuchu? Ludzie ogarnijcie się, ta biurokratyzacja i osobne okienka 

na pieczątkę przy każdym punkcie praktyk doprowadzą do sytuacji jak w trakcie specjalizacji, gdzie 

rezydenci w pewnym momencie polują na odpowiednich pacjentów, bo muszą zrobić 374 wyrostki. W taki 

sposób odbiera się nam przyjemność z odbywania praktyk i nasze możliwości do nauki tego co jest fizycznie 

teraz na oddziale, maskując to pod utopijnym zapisem że wszystko się wszystkim należy. Socjalizm się 

nigdy nie uda.” (Lekarski I, I WL) 

„Uważam, że wprowadzone od tego roku karty praktyk nie mają sensu, gdyż niemożliwym jest zrobić 

wszystko co jest tam wymienione w ciągu dwóch tygodni praktyki na danym oddziale.” (Lekarski I, I WL) 

„Lista placówek mających podpisana umowę z uczelnia jest nieaktualna - np. Enel Med ul. Słomińskiego 

Warszawa” (Lekarski I, I WL) 

„Z UCK w Gdańsku nie jest podpisane w dalszym ciągu żadne porozumienie. Miałam dużo kłopotów z 

załatwianiem odpowiednich dokumentów, które z oporem zostały podpisane. Porozumienie z tak dużą 

placówką powinno być jak najszybciej zawarte w celu ułatwienia kształcenia studentom.” (Lekarski II, IIWL) 

„Organizacja praktyk w tym roku to był zupełny chaos. Szpitale niechętnie przyjmowały studentów, wiele 

z nich chciało od studentów pieniądze za odbycie praktyk ponieważ Uczelnia nie dopilnowała podpisania 

porozumień ze szpitalami. Niektórzy studenci dowiadywali się o tym kilka dni przed rozpoczęciem praktyk, 

lub nawet i już w trakcie ich trwania i zostawali bezradni. Dziekanat też to w ogóle nie interesowało. W 

dziekanacie powinna być lista (AKTUALNA!) konkretnych szpitali które decydują się na przyjęcie studentów. 

Powinno być zapewnione tyle miejsc ile jest studentów. Skoro uczelnia wymaga odbycia takich praktyk to 

powinna je gwarantować. …” (Farmacja, WF) 
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„Po raz kolejny studenci takich kierunków jak dietetyka apelują o zmianę warunków odbywania praktyki 

pomoc w ich realizacji. Szpitale niechętnie przyjmują praktykantów, wiele placówek nie zatrudnia tez 

dietetyków, a przecież uczelnia ma swoje jednostki w szpitalach i placówkach medycznych. Czwarty rok 

wysyłam ten sam komentarz dotyczący praktyk i wiem, ze moi koledzy i koleżanki robią to samo, a władze 

uczelni dalej w tej sprawie milczą. Dla mnie na szczęście był to ostatni rok obowiązkowej praktyki 

wakacyjnej, ale mam nadzieje, że zostaną w końcu podjęte kroki, aby wykształcić i nie zniechęcić przyszłych 

pokoleń dietetyków.” (Dietetyka, WNoZ) 

„Uczelnia medyczna mająca szpital powinna odgórnie czuwać nad praktykami zawodowymi studentów, aby 

każdy mógł odbyć takie samo szkolenie ułatwiające mu późniejszą pracę oraz dlatego że w wielu 

placówkach praktyki wyglądają bardzo różnie, a nawet ich nie ma co znacznie uszczupla zakres 

praktycznych umiejętności zdobywanych przez studentów -  dlatego uważam, że potrzebuję większego 

zaangażowania ze strony uczelni w sprawie praktyk studenckich kierunku dietetyki niż tylko zebranie na 

początku roku akademickiego wypełnionych książeczek praktyk.” (Dietetyka, WNoZ) 

„Na praktyki indywidualne z POZ nikt nie chciał mnie przyjąć, odsyłano mnie z miejsca w miejsce, kazano 

czekać na odpowiedzi, których nigdy nie uzyskałam, sztucznie komplikowano sprawę (tu kursy BHP, tu 

położna nic nie robi, tu nie ma ciężarnych, my nie mamy POZ). Dlatego …” (Pielęgniarstwo, WNoZ) 

▪ brak zainteresowania przekazywaniem wiedzy przez personel, okazywanie niechęci wobec 

studentów, np.: 

„Brak jakiegokolwiek zainteresowania przekazywaniem wiedzy studentom, właściwie przychodziło się tylko 

na odprawę i szło się do domu. Nie nauczyłem się absolutnie niczego nowego w trakcie praktyk po 4 roku 

studiów.” (Lekarski I, I WL) 

„Czułam się jakbym była w szpitalu powiatowym, w którym pierwszy raz widzą studenta i nie wiedzą co z 

nim zrobić. Nie wiadomo kto jest opiekunem praktyk. Lekarki pracujące na sorze wręcz odganiają się od 

studentów tutaj cytuję: ,,Odejdźcie od nas, idźcie do pielęgniarek''. Jedna z lekarek bardzo niechętnie 

chciała mi cos pokazać i żebym towarzyszyła jej przy pacjencie. Następnie się z łaską zgodziła. Po czym 

powiedziała to zrób opis, powiedziałam że nigdy tego nie robiłam, na co lekarka: no to nie. Nie pokazała 

jak to zrobić tylko sobie poszła ...” (Lekarski I, I WL) 

„Podejście lekarzy z tamtejszego oddziału ratunkowego stanowiło największy problem w zdobywaniu 

nowych umiejętności. Niechęć wobec studentów sprawiała, że zdobywanie wiedzy było niezwykle trudne.” 

(Lekarski I, I WL) 

„… trafiłam na Panią, która ewidentnie próbowała się mnie pozbyć. Nie dawała mi nic zrobić, bo nie chciała 

poświęcać czasy na tłumaczenie  mi poszczególnych czynności. Gdy miała dosyć moich próśb o jakieś 

zadanie- kazała mi siedzieć przy łóżku pacjenta i obserwować saturację. Siedziałam tak przez 2h. Nie było 

to konieczne. Jasne, mogę posiedzieć z pacjentem, pogadać z jego rodzicami, pobawić się z dziećmi jeśli 

jest taka potrzeba. Szkoda tylko, że niczego w ten sposób się nie nauczę. Moim głównym zadaniem było 

ważenie i mierzenie pacjentów (nikt nie przenosił potem tych danych do kart, ja miałam wszystko zapisywać 

na kartce). Pielęgniarki kazały mi wozić chore dzieciaki na ważenie tylko po to żeby mnie czymś zająć. Nie 

rozumiem czemu mam męczyć pacjentów i stresować ich rodziców jeśli wykonywane przeze mnie czynności 

nie są nikomu potrzebne. Pielęgniarki warczały na pacjentów, kilkakrotnie przy mnie pomyliły leki (rodzice 

zwrócili na to uwagę odpowiednio szybko). Nie mówię, że wszyscy byli źli, ale zdecydowana większość. Na 

prawdę chciałam się czegoś nauczyć w Warszawie. Niestety niespecjalnie się to udało. Mam nadzieję, że ta 

opinia nie dotrze na oddział hematologii i onkologii szpitala pediatrycznego. Wolałabym jednak nie podpaść 

Paniom pielęgniarkom więc proszę o nie przekazywanie tego specjalnie dalej” (Lekarski I, I WL) 

„Praktyki z ginekologii to całkowita porażka. Tak jak na zajęciach byliśmy traktowani na zmianę jak 

powietrze i jak zło konieczne. Nikt nie chciał się nami zająć i albo kazał stać pod ścianą albo wyjść z 

gabinetu. Przez 2 tygodnie nic nie mogłem zrobić. Byliśmy wykorzystywani do przenoszenia dokumentacji 

między piętrami i budynkami. …” (Lekarski I, I WL) 

„Absolutnie nie polecam odbywania praktyki w zakładzie Mikrobiologii w SPCSK Banacha. Niczego się nie 

dowiedziałam, byłam traktowana jak pomoc techniczna- zrób za nas antybiogramy i idź. Nikt nie chciał mi 

nawet pokazać wyników po inkubacji. Całkowicie stracony czas.” (Lekarski II, II WL) 
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„Bardzo niesympatyczny i roszczeniowy kierownik apteki, nieprzyjemna atmosfera pracy, wykorzystywanie 

praktykantów do najprostszych czynności np. wycieranie kurzy, rozkładanie towaru. Mało czasu spędzone 

za pierwszym stołem przy obsłudze pacjentów.” (Farmacja, WF) 

„Na praktykach nikt się mną nie zajął. Większość czasu chodziłam z wózkiem i zbierałam  leki na oddziały, 

podczas, gdy Pani magistrantka w tym czasie siedziała na telefonie albo obgadywała mnie i inne 

praktykantki. Jeśli chodzi o recepturę- w aptece panuje ogromne niedbalstwo. Gdy przyszłyśmy, 

otrzymałyśmy recepty zaległe z 3 tygodni do wykonania. Na dodatek nie przykłada się należytej staranności 

do wykonywanych leków np. gdy miałyśmy wykonać maść z witaminą A i E, a nie było ich na stanie - 

kazano nam zrobić maść bez nich na samym podłożu. Jedyne co wyniosłam z praktyki to zapoznanie się z 

wizualnym wyglądem opakowań niektórych leków oraz utrwaliłam sobie wiedzę na temat kierunku działania 

danych substancji leczniczych.” (Farmacja, WF) 

„… Pani Kierownik apteki robiła straszne problemy z oddaniem dziennika praktyk a mnie jako praktykantkę 

traktowała jako darmowego pracownika odpowiedzialnego za sprzątanie i robienie samodzielnie receptury 

mimo, że były tam substancje silnie działające.” (Farmacja, WF) 

„Praktyki nie nauczyły mnie niczego nowego. Wykonywanie leków recepturowych typu 20% maść siarkowa 

czy 20% roztwór to poziom pierwszych zajęć TPL. Szykowanie leków na oddziały ograniczało się do zdjęcia 

z półki odpowiedniego produktu i położeniu na wózku. Większość czasu byłem pozostawiony sam sobie - 

byle minął czas.” (Farmacja, WF) 

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

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

procedurach. Oczekiwania twórców programów praktyk są, zdaniem części studentów, nierealne i 

abstrakcyjne, np.: 

„Nowy program praktyk ułożony przez Dziekanat to jakaś fikcja. Np punkt programu praktyk z chirurgii 

"Asysta przy nakłuciu worka osierdziowego" Ordynator stwierdził, że widział coś takiego tylko raz w swojej 

30-letniej praktyce lekarskiej. Pięknie wykształceni na papierze, a w rzeczywistości często odbiega to od 

najniższych standardów.” (Lekarski I, IWL) 

„… Wielu lekarzy nie było pozytywnie nastawionych do studentów, głównie ze względu na to że bez 

podstawowej znajomości farmakologii czy osłuchiwania pacjenta mało mogliśmy zrobić (i ja zgadzam się z 

tym). …” (Lekarski I, IWL) 

„… lekarze, z którymi miałam przyjemność i mój opiekun praktyk w POZ uważa za brednie to, żeby student 

po 2. roku, który nic nie umie, miał skorzystać jakkolwiek z obserwowania pracy w POZ gdzie przydałoby 

się coś jednak wiedzieć z interny. I ja się z tym stanowiskiem zgadzam.” (Lekarski I, IWL) 

„Praktyka z medycyny rodzinnej po II roku studiów sprawia nieco problemów z powodu braku 

wystarczających umiejętności i wiedzy ze studiów, które mogłyby pomóc w lepszym wykorzystaniu tej 

praktyki.” (Lekarski I, IWL) 

„Praktyki na pierwszym roku są moim zdaniem zbędne. Studenci umieją jeszcze za mało i rzadko się zdarza 

(z tego co mówią również moi znajomi), żeby w szpitalu pozwolili choćby patrzeć na przeprowadzane 

procedury.” (Lekarski I, IWL) 

„Wielokrotnie zdarzyło mi się usłyszeć od lekarzy, że po 2 roku studenci jeszcze nic praktycznie nie wiedzą. 

W związku z tym nie tłumaczyli nam oni na czym polega ich praca oraz jakie czynności wykonują.” (Lekarski 

I, IWL) 

„Program praktyk z chirurgii jest abstrakcyjny. Ktokolwiek go wymyślił, a teraz wymusza na studentach 

jego realizację, nie wie chyba jak realnie wygląda praca na oddziałach chirurgicznych. "Rozpoznanie agonii 

pacjenta i stwierdzenie jego zgonu" - punkt praktyk, który najprawdopodobniej nie jest realizowany przez 

90% studentów. Podobnie może być z innymi, na przykład oceną badań radiologicznych w zakresie 

złamań...tak jakby na każdym oddziale chirurgicznym w ciągu 2 tygodni praktyk było pewnym, że pojawi 

się pacjent umierający lub ze złamaniami. …” (Lekarski I, IWL) 

„Wątpliwa jest dla mnie przydatność ww. praktyk w momencie kiedy wraz z ukończeniem studiów 

licencjackich nie uzyskujemy uprawnień pedagogicznych do wykonywania zawodu logopedy w placówkach 

oświatowych. Wówczas praktyki pedagogiczne podczas których prowadzimy obserwacje zajęć w klasach 

szkoły podstawowej i prowadzimy owe zajęcia wydają się nie mieć sensu. Nie uczymy się bowiem jak 



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY PRAKTYK 2017/2018 

19  

 

prowadzić terapię logopedyczną. Jedyne co możemy wynieść z tych praktyk (zaznaczając, że nie mamy 

uprawnień pedagogicznych) to umiejętność radzenia sobie z grupą dzieci w wieku szkolnym.” (Logopedia, 

IWL) 

„Faktyczne zrealizowanie programu praktyk jest niemożliwe, gdyż są tam punkty nierealne o czym wiemy 

zarówno my jak i osoby podpisujące nam wykonanie praktyk. Poza tym ich jakość bardzo dużo zależy od 

miejsca i okoliczności na jakie się trafi.” (Lekarski II, IIWL) 

„Program praktyk to zdecydowanie przerost formy nad treścią. Realizacja go w pełni jest niemożliwa.” 

(Lekarski II, IIWL) 

„Praktyki po III roku w aptece to chyba najbardziej nieprzemyślana rzecz na tych studiach. My jako studenci 

po III roku nie mamy ŻADNEJ wiedzy dotyczącej leków gotowych. Chyba nie jestem w stanie policzyć ile 

razy w ciągu miesiąca praktyk musiałam tłumaczyć że nic o lekach nie wiem... W  mojej aptece trzeba było 

układać leki pod względem tego na co działają, a ja jako student miotałam się po całej aptece nie wiedząc 

gdzie je ułożyć.. Może lepiej byłoby gdybyśmy mieli tylko wykonać leki robione w aptece a poznawanie 

leków gotowych i rozkładanie ich zostawić na praktyki po IV roku..” (Farmacja, WF) 

„Zdecydowanie skorzystałabym z pomocy uczelni w znalezieniu praktyk gdyby istniała w ogóle taka 

możliwość! Jeśli uczelnia nie jest w stanie zapewnić swoim studentom miejsc na praktyki to w ogóle nie 

powinny się odbywać! Chciałabym zaznaczyć iż zostałam "wyrzucona" z dwóch szpitali szukając praktyk(ze 

względu na brak porozumienia w sprawie opłat), od nikogo nie mogłam uzyskać pomocy (dziekanat, zakład 

farmacji stosowanej), jedyne co uzyskałam to ponaglenia abym jak najszybciej znalazła praktyki bo trzeba 

umowę wysłać. Warto również wspomnieć o wspaniałej liście szpitali polecanych na praktyki która widnieje 

na stronie naszego wydziału, z której szpitale od lat nie przyjmują studentów na praktyki. Te praktyki to 

jeden z wielu problemów administracyjnych związanych ze studiowaniem na tej uczelni i uważam, że jeśli 

niedługo władze tego nie zmienią, studenci przestaną wybierać WUM, ponieważ w obecnych czasach liczy 

się nie tylko jakość nauczania, ale jakość studiowania, szybkość załatwiania spraw oraz możliwość 

zwrócenia się o pomoc do uczelni.” (Farmacja, WF) 

„Poziom wiedzy teoretycznej uzyskanej podczas roku akademickiego nie pozwalał na wykonanie czynności 

wymienionych w karcie praktyk. Lekarze nie byli przygotowani na nauczanie studentów i nie chcieli brać za 

nich odpowiedzialności, stąd pozostało im przekazywanie wiedzy teoretycznej w postaci opisywania 

wykonywanych przez siebie zabiegów. Praktyki nie pozwoliły mi nabyć praktycznych umiejętności, ale mimo 

to były bardzo rozwijające pod względem uzyskanej wiedzy i obserwowania pracy chirurgów.” (Lekarsko-

dentystyczny, WLD) 

„Praktyka w zakresie pielęgnacji chorego nie miała żadnego podparcia wiedzą teoretyczną zdobytą podczas 

roku akademickiego. Podczas samych praktyk Panie Pielęgniarki nie miały czasu uczyć wszystkiego od 

podstaw, a nie chciały brać odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności wykonywane na Pacjentach przez 

nieprzeszkolonego studenta (czemu trudno się dziwić), stąd faktycznej praktyki było niewiele. Uważam, że 

studentom powinny zostać wskazane konkretne oddziały szpitalne, na których pielęgniarki byłyby 

przygotowane na nauczanie studentów czynności dostosowanych do poziomu ich wiedzy teoretycznej - 

byłoby to na pewno mniej dla nich stresujące, a dla studentów bardziej rozwijające.” (Lekarsko-

dentystyczny, WLD) 

„Praktyki wakacyjne na tym kierunku są stratą czasu. W dzienniczku praktyk jest "udzielanie porad 

dietetycznych", których udzielić nie możemy, gdyż nie mamy jeszcze prawa do wykonywania zawodu oraz 

pełnej wiedzy. Najlepiej gdyby te praktyki odbywały się na zasadzie chodzenia i przyglądania się, 

przysłuchiwania podczas pracy dietetyka, niestety nikt nie chce żeby mu przeszkadzać w pracy, tym 

bardziej że każdy ma mnóstwo obowiązków.” (Dietetyka, WNoZ) 
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▪ niezgodność praktyk z założonym programem praktyk/studiów, w tym: 

- wykonywanie zadań nie mających związku z realizowanym kierunkiem studiów, np.: 

„Praktyki nauczyły mnie jedynie wypełniania papierów. Zainteresowanie studentem ze strony przełożonych 

było żadne. Miałam wręcz wrażenie, ze po prostu przeszkadzamy.” (Lekarski I, IWL) 

„Praktyki niestety odbiegają od swojego założenia, dużo zależy od wybranej placówki, a tu nie ma reguły. 

Można więc liczyć na łut szczęścia. Niektórzy opiekunowie praktyk, jak i inni pracownicy szpitala mylnie 

zakładają, że student już umie to czym będzie się zajmował. Niestety w większości wypadków tak nie jest. 

Zbyt mało zajęć praktycznych na studiach, sprawia np. że student nie potrafiący założyć wkłucia dożylnego 

jest wyśmiewany. Nierzadko też bywa, że student jest traktowany jako doręczyciel dokumentów czy jak 

sanitariusz wozi pacjenta na badania. Podejrzewam, że wynika to z założenia, że student nie potrafi nic 

innego. Reasumując, uważam, że na studiach brakuje wielu zajęć praktycznych, które stanowiłyby niejaką 

bazę pod praktyki zawodowe.” (Lekarski I, IWL) 

„Zupełnie nie potrzebne praktyki dla studentów pielęgniarstwa. Bardzo nudne. Obsługa maszyn 

fizykoterapeutycznych nie jest w zakresie naszych studiów, więc gdyby nie pomoc personelu nie 

wiedziałabym jak się za to zabrać. Zamiast tych dwóch tygodni na rehabilitacji wolałabym mieć praktyki na 

internie. Rehabilitację zostawmy fizjoterapeutom, a my się zajmijmy pracą pielęgniarską.” (Położnictwo, 

WNoz) 

„Uczelnia kieruje studentki na tygodniowe praktyki do przychodni, w której nic nie możemy robić więc nic 

się nie uczymy, bo każda z nas wie jak wygląda praca w przychodni (mamy też tam praktyki wakacyjne).” 

(Położnictwo, WNoZ) 

- trudności w dostępie do objętych programem procedur uniemożliwiające nabycie zakładanych 

umiejętności praktycznych, np.: 

„Koordynatorka praktyk nie pozwalała praktykantom na jeżdżenie na blok operacyjny i poszerzanie wiedzy 

nawet jeśli nic nie było w tym czasie do zrobienia, zresztą zazwyczaj było tego niewiele i przez większość 

czasu i tak siedziałem w pokoju zabiegowym. Tylko raz pozwolono mi pobrać pacjentowi krew (co jest po 

prostu śmieszne i niedopuszczalne jednocześnie), a część czasu spędziłem na mierzeniu ciśnienia, 

temperatury ciała, zawartości glukozy we krwi i zmienianiu kroplówek. W ciągu całych praktyk tylko jeden 

raz do praktykantów przyszedł lekarz, który był na oddziale w ramach konsultacji i przy okazji z własnej 

woli został kilka godzin, żeby nam wyjaśnić różne rzeczy przynajmniej w teorii.” (Lekarski I, IWL) 

„Oddziałowa bez znajomości programu praktyk, raczej niechętnie zezwalająca na rzeczywisty udział w 

procedurach niosących ze sobą jakiekolwiek ryzyko (wkłucia, iniekcje itd.). …” (Lekarski I, IWL) 

„Pielęgniarki oraz lekarze byli bardzo pomocni, jednak niewiele było sytuacji, w których mogłam pomóc lub 

czegoś się nauczyć. Pobierałam krew 3 razy a teoretycznie po praktykach powinnam mieć to opanowane, 

brakuje takich zajęć na uczelni. Szpital nie chce ryzykować, bo jednak liczy się dobro pacjenta, więc nie 

zawsze daje okazję zrobienia jakiejś, nawet drobnej, czynności przy chorym (zmiana opatrunku, 

podłączenie kroplówki, założenie wenflonu).” (Lekarski I, IWL) 

„Program nie został całkowicie zrealizowany ze względu na to, że nie było okazji tego nauczyć (z wyjątkiem 

jazdy karetką pogotowia). SOR w tym szpitalu jest miejscem zdecydowanie godnym polecenia do realizacji 

praktyk dla innych studentów.” (Lekarski I, IWL) 

„W szpitalu na Niekłańskiej nie ma za bardzo co robić na oddziale alergologii, dlatego głównie studenci stoją 

i podpierają ściany.” (Lekarski I, IWL) 

„uważam, że personel szpitala uczący studentów powinien mieć za to płacone i inaczej powinna zostać 

uregulowana kwestia odpowiedzialności za ewentualne błędy studenta - w obliczu poniesienia winy za nie, 

nic dziwnego, że niektórzy pracownicy czynności typu pobieranie krwi czy zakładanie wenflonów na 

praktykach pielęgniarskich woleli wykonać samodzielnie. …” (Lekarski II, IIWL) 

„Mam mieszane odczucia co do tej praktyki... Zdecydowanie mogę stwierdzić, że to, jak ona wygląda i 

czego się student podczas niej nauczy, zależy wyłącznie od tego, do jakiej apteki on trafi. Chodzi tutaj 

głównie o robienie leków recepturowych. Zgodnie z założeniem praktyki trafiłem tak jak cała reszta do 

apteki z recepturą. Różnica pomiędzy mną a moimi znajomymi polegała jednak na tym, że ja zrobiłem tylko 

4 leki recepturowe, a inni zrobili ponad 30 leków (czyli ponad minimum). W efekcie musiałem opisać w 
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zeszycie wykonanie 26 leków, których nie zrobiłem. Założenie dotyczące sporządzenia 30 leków 

recepturowych i opisania ich wykonania zmusza więc niektórych studentów do kłamania. Czy tak powinno 

być? Moim zdaniem zdecydowanie nie, bo nie jest to uczciwe, ale z drugiej strony jeśli ktoś chce być uczciwy 

i opisze wykonanie tylko 4 leków, to nie zaliczy tej praktyki. Jest to sytuacja NADER KURIOZALNA.” 

(Farmacja, WF) 

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

godzin na realizację praktyk w dotychczasowej formie, np.: 

„Odbywanie 120h praktyk po 2 roku jest moim zdaniem dużo na wyrost. Również program praktyk często 

zakłada punkty, które ciężko zrealizować ...” (Lekarski I, I WL) 

„Generalnie było dobrze, ale po drugim roku powinny być odwrócone proporcje praktyk: 3 tygodnie SOR, 

tydzień w POZ. …” (Lekarski I, I WL) 

„Uważam, że w przeciwieństwie do praktyk po pierwszym roku studiów, te praktyki mają już większy sens, 

jednakże 3 tygodnie w przychodni zmieniłbym na 2, gdyż nawet tydzień stanowczo wystarcza studentowi 

z wiedzą po drugim roku, gdzie jest to bardziej wprowadzenie do materiału z trzeciego roku oraz zapoznanie 

z systemem przychodni czy Izby przyjęć.” (Lekarski I, I WL) 

„Praktyki nie dają praktycznie nic, każdy tylko kombinuje jak je zaliczyć w krótszym niż wymagany okresie 

czasu. W dobie niedoborów lekarzy, pielęgniarek, sekretarek medycznych czemu by nie zaangażować w 

życie szpitali studentów, dając przy okazji jakiekolwiek pieniądze?” (Lekarski I, I WL) 

„Za długi czas trwania praktyk....z 6 tygodni skróciłabym na 4.” (Analityka medyczna, WF) 

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

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

„Na praktykach czasem brakuje osób odpowiedzialnych za studenta, które byłyby świadome tego, co 

znajduje się w programie praktyk. Sytuacja byłaby lepsza, gdyby w jednostkach, z którymi uczelnia 

podpisuje porozumienia, były wyznaczone osoby, które znają program. Często to wygląda tak, że 

codziennie na dyżurze są inni pracownicy i student od nowa musi tłumaczyć kim jest i po co tu jest. To nie 

sprzyja nauce.” (Lekarski I, I WL) 

„większe premiowanie asystentów za nauczanie podczas praktyk, bo tak to czuję się jak powietrze i w 

zasadzie nie zauważono by mojej nieobecności przez połowę czasu ...” (Lekarski I, I WL) 

„Opiekun praktyk to ordynator, ordynatorzy nigdy nie mają czasu.  …” (Lekarski I, I WL) 

▪ problemy z odbywaniem praktyk przez studentów studiów zaocznych, np.: 

„Praktyki można odbyć tylko w okresie wakacyjnym co sprawia duży problem, szczególnie studentom 

studiującym zaocznie, gdyż jest bardzo mało czasu na odbycie owych praktyk. Nie wiem, czy władze uczelni 

zdają sobie sprawę, że student wybierając studia w trybie zaocznym pracuje  lub robi inne rzeczy w ciągu 

tygodnia, które nie pozwalają mu studiować od poniedziałku do piątku i dlatego studiuje w weekendy. Więc 

niby dlaczego taki student miałby mieć czas w ciągu tygodnia na odbywanie praktyk???? Dlatego student 

studiujący zaocznie powinien mieć możliwość na odbywanie praktyk przez cały rok akademicki, ponieważ 

wtedy jest więcej możliwości na podjęcie owych praktyk. Władze uczelni powinny zrobić coś z tą sytuacją, 

ponieważ ona skutecznie odstrasza potencjalnych studentów do podjęcia studiów na WUMie. Na dodatek 

uczelnia nie oferuje pomocy w znalezieniu miejsca do odbycia praktyk, co jest bardzo żenujące! 

"Prestiżowa" uczelnia, a system, jaki w niej panuje jest gorszy niż za komuny! Dziękuję za uwagę” 

(Dietetyka, WNoZ) 
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Zdesperowany student Dietetyki bardzo ostro wyraził swoją opinię na temat praktyk:  

„praktyki to fikcja!!!!!!!uczycie studentów dawania łapówek i kombinowania w załatwieniu ich!!!wstyd żeby 

taka uczelnia nie zapewniała ich na odpowiednim poziomie!!!Największa wpadka WUM!!!!!nie takie i nie tak 

załatwiane!!! WSTYD!!!!” 

 

Jeden ze studentów Farmacji wystosował apel, w którym zaprezentował swoją opinię na temat stosowanych 

współcześnie w Polsce metod i sposobów leczenia oraz wyraził nadzieję, że aktualna sytuacja ulegnie 

zmianie, poprawie: 

„… Moja praktyka różniła się od praktyk innych osób również tym, że jako jedna z niewielu osób nauczyłem 

się posługiwania się systemem informatycznym apteki - nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie. Z 

opowieści znajomych wiem, że w większości przypadków nie pozwolono im nawet dotknąć się do 

komputera. W związku z tym oni też są zmuszeni kłamać, że zapoznali się z systemem informatycznym 

apteki. Powtarzam - KURIOZUM. Są to dwa powody, dla których program miesięcznej praktyki wakacyjnej 

w aptece ogólnodostępnej dla studentów III roku powinien zostać dokładnie przemyślany i zmodyfikowany 

w taki sposób, żeby nikt już nigdy nie musiał oszukiwać prowadzących. Chciałbym się wypowiedzieć jeszcze 

na temat tego, które przedmioty przydały mi się na praktyce oraz na temat tego, jak bardzo jestem 

zdruzgotany wizją pracy w aptece w dzisiejszych czasach. Wbrew pozorom, wiedza i umiejętności z zakresu 

przedmiotu Technologia Postaci Leku I nie przydały mi się tak jak innym, ponieważ, jak już napisałem 

wcześniej, wykonałem tylko 4 leki. Chciałbym jednak dodać, że z powodu tego, jak źle były zorganizowane 

ćwiczenia z tego przedmiotu w semestrze letnim i jaką nienawiść do niego we mnie to obudziło, wykonanie 

nawet jednej banalnie prostej maści doprowadzało mnie do szału, ponieważ wspomnienia z męki na 

pracowni leku recepturowego powracały i dosłownie nie miałem siły ruszać rękoma. Natomiast bardzo mi 

się przydała wiedza z zakresu Chemii Leków. Znajomość leków powszechnie stosowanych bardzo mi 

pomogła w odkładaniu towaru w odpowiednim miejscu, np. Asertin, czyli Sertralina, jest lekiem 

psychotropowym, więc powinienem ją odłożyć do szafki na zapleczu. W efekcie nie musiałem zawracać 

głowy osobom pracującym w aptece i się co chwila pytać, gdzie co położyć. Bardzo ułatwiło mi to pracę z 

przychodzącym towarem. Nigdy nie przypuszczałem, że Chemia Leków okaże się aż TAK ważnym 

przedmiotem. Innym przedmiotem, który mi się przydał podczas praktyki (i nie tylko) jest Farmakognozja. 

Co prawda wiedza z tego zakresu nie pomagała mi podczas pracy w aptece, natomiast stanowiła ciekawy 

temat do dyskusji z pozostałymi osobami, dzięki czemu nie mogłem narzekać na nudę. Teraz chciałbym 

opowiedzieć trochę na temat tego, jak bardzo jestem zdruzgotany wizją pracy w aptece w dzisiejszych 

czasach. Bardzo się cieszę z tego, że praktyka ta jest obowiązkowa, ponieważ każdy student ma szansę 

doświadczyć na własnej skórze tego, jak wygląda praca w aptece. Dołuje mnie fakt, że po 5 latach cholernie 

trudnych studiów, obejmujących tematycznie mnóstwo różnych trudnych dziedzin i zmuszających do 

siedzenia na zajęciach od poniedziałku do piątku po kilka godzin, często od ósmej rano do ósmej wieczorem, 

i wymagających napisania i obronienia pracy magisterskiej, która często jest bardzo ambitna, KOMPLETNIE 

NIC nie przydaje się w pracy w aptece ogólnodostępnej, gdzie każdy trafia na obowiązkowy staż. Pięć 

strasznie wyczerpujących lat, żeby przez maksymalnie dwa tygodnie wdrożyć się w pracę w aptece, gdzie 

może 2% wiedzy i umiejętności ze studiów się przydaje. To nie jest sytuacja kuriozalna, to jest już 

PATOLOGIA. Dlaczego tak musi być? Ano dlatego, że dzisiejszym światem rządzą pieniądze. Coraz więcej 

pacjentów traktuje aptekę jako sklep i w związku z tym aptekarze zaczynają traktować swoją pracę jako 

pracę kasjera. To jest hańba! Jeszcze 30-50 lat temu farmaceuta był osobą godną zaufania, bardzo 

szanowaną ze względu na umiejętności i wiedzę. Mógł powiedzieć pacjentowi, jak brać dany lek, na jakie 

interakcje z innymi lekami uważać, poradzić coś na jakąś dolegliwość - wykorzystać swoją wiedzę zdobytą 

podczas studiów. W tej chwili praca w aptece najczęściej sprowadza się tylko i wyłącznie do sprzedawania 

leków wypisanych na recepcie albo leków OTC żądanych przez pacjentów. Jeśli farmaceuta chce coś 

wyjaśnić pacjentowi, osoby w kolejce zaczynają się denerwować i wychodzą z apteki albo czekają i potem 

odnoszą się do farmaceuty często w sposób niemiły, ponieważ przez niego stracili trochę czasu. Sytuacja 

w aptekach sieciowych jest jeszcze gorsza. Trzeba wyrobić target i aptekarze muszą na siłę wciskać kit 

najczęściej starszym paniom i panom, którzy są naiwni i kupują jakiś syf, który jest gorszy od tańszych i 

lepszych leków. Ale przecież trzeba wyrobić target, a Wielki Brat patrzy i słyszy - monitoring i podsłuch to 

normalne rzeczy w aptece sieciowej. Liczy się kasa. Jednak najbardziej boli mnie to, że stopniowo lek 

recepturowy wymiera. Jeszcze 30-50 lat temu miał on dużo większe znaczenie. Lek recepturowy to lek 

robiony dla indywidualnego pacjenta, coś w rodzaju garnituru szytego na miarę - coś, co jest idealnie 
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dobrane do konkretnej osoby. Pacjentem tym może być osoba starsza, dorosły, albo nawet dziecko. 

Szczególnie w odniesieniu do dzieci jest to bardzo istotny problem. Istnieje wiele leków, których nie można 

podawać dzieciom, poza tym dzieci niechętnie przyjmują leki. Załóżmy, że dziecko ma problem z 

wypróżnieniem. Jeszcze 50 lat temu był na to łatwy sposób - lekarz mógł przepisać dziecku tzw. powidełka 

senesowe, czyli lek zrobiony z liści senesu i naturalnych substancji słodkich (syrop prosty, tzn. woda i cukier 

w odpowiednim stosunku, oraz oczyszczona pasta tamaryndowa), który miał konsystencję powideł. Ze 

względu na to, że jest to lek o słodkim smaku, dziecko nie miało oporów, żeby go zjeść. Jak widać - lek 

dobrany dla indywidualnego pacjenta, bezpieczny i skuteczny. Tyle że mało kto dzisiaj wie, co to są 

powidełka (50 lat temu postać ta wychodziła z użycia, więc może jeszcze najstarsi lekarze i farmaceuci 

pamiętają, co to jest). Dawniej postaciami leku były nawet wina i octy lecznicze. Dzisiaj mało kto wie, że 

coś takiego w ogóle istniało, a szkoda, ponieważ jest to dziedzictwo kulturowe - wina i octy lecznicze były 

pierwszymi postaci leku, stosowane już w starożytnym Egipcie, a malejące na znaczeniu od końca 

renesansu, kiedy to narodziły się nalewki .Moim zdaniem lek recepturowy niesłusznie wymiera i zasługuje 

na to, by przeżyć drugą młodość. Jest to lek przygotowany dla indywidualnego pacjenta o konkretnych 

potrzebach. Nie po to uczymy się je robić na studiach, żeby potem nie mieć okazji, żeby je wykonać w 

aptece. (Oczywiście są apteki, gdzie wykonuje się wiele leków recepturowych, ale to już rzadkość). Przez 

tyle lat ludzie radzili sobie z chorobami, stosując leki recepturowe, złożone z substancji roślinnych, 

nieorganicznych, organicznych oraz leków syntetycznych - dlaczego teraz musi być inaczej? Odpowiedź jest 

jedna - pieniądze. Niektórym już tak uderzyły do głowy, że w farmaceutach krew się gotuje. Wystarczy 

spojrzeć na to, że opakowania leków grupy ADAMED wyglądają niemalże identycznie, a ich logo zajmuje 

połowę opakowania. To jest CHORE. To się aż prosi o to, żeby ktoś pomylił opakowania i stała się jakaś 

tragedia... Żal mi na to wszystko patrzeć. Kolejny powód do wściekłości - homeopatia i suplementy diety. 

Oscillococcinum to jest prawie w 100% sam cukier i może działać tylko jako placebo, a nie jako lek. 

Homeopatia powinna zostać ZDELEGALIZOWANA na całym świecie, to nie jest medycyna. A suplementy 

diety? Nikt nie ponosi odpowiedzialności prawnej za to, co jest napisane na opakowaniu, więc można w 

tabletkach nie dawać tego, co jest napisane - kasa jest, co kogo obchodzi dobro pacjenta. Pacjent to dojna 

krowa. Żal mi się robiło ludzi, których obserwowałem podczas praktyki. Często przychodzili i kupowali leki, 

które łącznie kosztowały niekiedy ponad 300 albo 400 zł. Istotą leczenia jest to, żeby wyleczyć pacjenta 

jak najmniejszym dla niego kosztem. Dlaczego nie można tak postępować? Dlaczego liczy się tylko kasa?! 

DLACZEGO?!To, co się dzieje z polskim systemem ochrony zdrowia, woła o POMSTĘ DO NIEBA. My nie 

żyjemy w wolnym kraju, my żyjemy w kraju kontrolowanym przez pieniądze. TAK NIE MOŻE DŁUŻEJ BYĆ!!! 

Przypomnę jeszcze, że pewien naczelny szarlatan Polski nie ma wykształcenia medycznego, a słucha go 

tylu naiwnych ludzi. Tacy jak on piorą mózgi bezbronnym ludziom, którzy zamiast korzystać ze skutecznych 

usług medycznych oraz ze skutecznych leków syntetycznych i naturalnych, wierzą komuś, kto plecie 

androny i proponuje takie metody "leczenia", które tylko szkodzą ludziom. DLACZEGO NIKT NIE MOŻE 

POCIĄGNĄĆ DO ODPOWIEDZIALNOŚCI TYCH OSZUSTÓW?!! DLACZEGO POLSKA STAJE SIĘ 

CIEMNOGRODEM, GDZIE NIE SŁUCHA SIĘ EKSPERTÓW, TYLKO OSZUSTÓW?!!! Mam nadzieję, że ten 

wywód dotrze do odpowiednich osób i ktoś się zastanowi, czy nie należałoby przeprowadzić WIELKIEJ 

REWOLUCJI W POLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA, gdzie nie liczy się dobro indywidualnego pacjenta, 

tylko zysk i pieniądze, od których to ludziom we łbach się przewraca. ZAKLINAM TYCH, KTÓRZY TO 

PRZECZYTALI!!! Umieśćcie to w wynikach oceny praktyk, przekażcie tę ocenę studencką odpowiednim 

osobom. Czas powiedzieć "NIE" i zrobić GENERALNY PORZĄDEK z tym, co nie działa tak, jak powinno 

działać. NIECH LUDZIE PRZEJRZĄ NA OCZY!!!”  
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4 | Najważniejsze ustalenia 

W roku akademickim 2017/2018 przeprowadzona została piąta edycja ogólnouczelnianej, studenckiej 

ankiety oceny praktyk, w której wzięło udział 1393 studentów WUM. Około 45% respondentów stanowili 

studenci I Wydziału Lekarskiego.  

Prawie 43% ankiet wypełnili studenci kierunku Lekarski I, 19 % studenci kierunku Pielęgniarstwo, a kolejne 

10% to studenci kierunku Lekarski II. Studenci kierunków Audiofonologia, Elektroradiologia oraz 

Fizjoterapia, 4-year programme, 6-year programme, Advanced Program i English Dentistry Division nie 

wzięli udziału w badaniu. 

98% badanych oceniło praktyki odbyte w Polsce, najczęściej w szpitalach (78%) lub przychodniach (8%). 

Co piąty student miał problem ze znalezieniem miejsca praktyk (trudności w tym zakresie zostały 

doprecyzowane w uwagach opisowych studentów). 

75% respondentów oceniło odbyte praktyki dobrze lub bardzo dobrze. Średnia ogólna ocena 

praktyk realizowanych przez studentów WUM to 4,17 w skali 1-5. Najwyżej oceniono praktyki 

na kierunku Techniki dentystyczne (4,69). 

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 (na 

problem ten zwracali również uwagę pracodawcy). Co dziesiąty respondent twierdzi, że podczas praktyk 

nie uzyskał pomocy ze strony opiekuna praktyk. 

Studenci, którzy wzięli udział w badaniu wpisali w swoich ankietach 180 opinii i komentarzy, z czego 

większość (90%) to opinie studentów I Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauki o Zdrowiu.  

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

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

w przyjaznej, sprzyjającej nauce atmosferze. 

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, 

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

▪ brak zainteresowania przekazywaniem wiedzy przez personel, 

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

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

mających związku z realizowanym kierunkiem studiów i 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, słabe 

zaangażowanie, brak czasu opiekunów na zajęcie się studentami, 

▪ problemy z odbywaniem praktyk przez studentów studiów zaocznych. 


