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1 | Wstęp 

Niniejszy raport przedstawia wyniki piątej edycji ogólnouczelnianej Ankiety Oceny Warunków 

Studiowania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (AOWS), przeprowadzonej w roku akademickim 

2017/2018. 

Ankieta, opracowana przez międzywydziałowy zespół w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, stanowi kolejne narzędzie uczelnianego Systemu 

Zarządzania Jakością Kształcenia, którego ramy określa Uchwała nr 12/2015 Senatu WUM.  

Patronat nad ankietą objęli Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia oraz Samorząd Studentów WUM. 

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

i Innowacyjności Kształcenia. Dalszą analizą i interpretacją danych zajmą się m.in. Władze Uczelni, 

Uczelniany i Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia oraz Senacka Komisja ds. Dydaktyki. 

Ankieta staje się podstawą do skutecznej poprawy warunków studiowania na Warszawskim Uniwersytecie 

Medycznym, ale niestety wiele problemów zgłaszanych przez studentów w poprzednich edycjach badania 

wciąż pozostaje aktualnych. Kolejne działania doskonalące muszą zostać niezwłocznie podjęte, 

a informacja o nich rozpowszechniona. 

1.1 | Cele ankiety 

Celem ankiety jest: 

▪ zebranie opinii na temat warunków studiowania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w tym 

wsparcia oferowanego studentom (m.in. pracy Dziekanatów i sekretariatów, infrastruktury, biblioteki, 

informacji dla studentów, itp.) od reprezentatywnej grupy studentów Uczelni, 

▪ wykorzystanie zebranych opinii do analizy, oceny i poprawy jakości warunków studiowania na 

poziomie uczelnianym i wydziałowym. 

Wyniki ankiety posłużą m.in. do:  

▪ identyfikacji elementów wpływających na ocenę warunków studiowania w WUM, 

▪ identyfikacji mocnych i słabych stron warunków studiowania, w tym wsparcia oferowanego studentom, 

▪ identyfikacji potrzeb i oczekiwań studentów w odniesieniu do warunków studiowania, 

▪ podjęcia wymaganych, instytucjonalnych działań doskonalących.  

Na podstawie analizy opinii studentów: 

▪ Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia przedstawia Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia 

propozycje działań doskonalących na poziomie ogólnouczelnianym; 

▪ Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia przedstawiają Dziekanom propozycje działań 

doskonalących na poziomie wydziałowym. 

1.2 | Opis ankiety 

Zasady przeprowadzania ankiety, w tym upowszechniania i wykorzystywania jej wyników, określa 

Zarządzenie nr 92/2014 Rektora.  

Edycja ankiety obejmuje jeden rok akademicki. Ankieta jest przeprowadzana w formie elektronicznej (on-

line) za pośrednictwem indywidualnych kont studenckich w systemie Wirtualny Dziekanat (WD). 

Ankieta jest dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (dla studentów English 

Division). Udział w ankiecie jest dobrowolny.  

https://platformaq.wum.edu.pl/Home/SciagnijPlik/05304d55-cd8f-43a4-aba8-a4420cca6f15
https://platformaq.wum.edu.pl/Home/SciagnijPlik/3a0f8d59-8292-45cd-b693-78c993b83160
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Ankieta jest anonimowa. W momencie wysyłania kwestionariusza, dane identyfikacyjne studenta są 

automatycznie (systemowo) odcinane od udzielonych odpowiedzi i komentarzy, co gwarantuje ich pełną 

poufność.  

Pracownicy Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia, Dziekanatów, Władze Uczelni, nauczyciele 

akademiccy, ani inne osoby/jednostki zainteresowane nie mają możliwości powiązania odpowiedzi i 

komentarzy udzielonych w ankiecie z ich autorem. Do bazy trafiają anonimowe odpowiedzi, które 

stanowią podstawę wszelkich raportów. Mechanizm ankiety zapewniający jej anonimowość został 

zaprojektowany i zweryfikowany przy współpracy przedstawicieli studentów uczestniczących w pracach 

nad narzędziem. 

Ankieta składa się z obowiązkowej metryczki oraz 12 bloków tematycznych: 

▪ Zajęcia adaptacyjne (dostępny jedynie dla studentów I roku) 

▪ Dziekanat  

▪ Sekretariat zakładu, kliniki, katedry 

▪ Infrastruktura  

▪ Dział Obsługi Studentów 

▪ Prawa studenta 

▪ Biblioteka Główna WUM 

▪ Organizacje studenckie 

▪ Strona internetowa Wydziału/Dziekanatu 

▪ Strona internetowa Uczelni + informacje dla studentów 

▪ Wirtualny Dziekanat 

▪ Akademik 

Studenci mogli odpowiedzieć na wszystkie lub wybrane pytania zamknięte ze wszystkich lub wybranych 

bloków tematycznych, jak również udzielić dodatkowych komentarzy opisowych odnoszących się do 

tematyki każdego bloku. 

Za modyfikację treści i konstrukcji ankiety odpowiada Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia.  

Treści kwestionariusza obowiązujące w danej edycji ankiety, w obu wersjach językowych, są dostępne na 

Platformie Q.  

  

https://platformaq.wum.edu.pl/Home/SciagnijPlik/9df02232-9257-4295-9e3f-ad33a5400599
https://platformaq.wum.edu.pl/Home/Strona/Trescikonstrukcja
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1.3 | Czas trwania i częstotliwość ankiety 

Ankieta była dostępna dla studentów w okresie od 1 marca do 14 października 2018. 

 

Rysunek 1: Skumulowany procent zebranych ankiet w kolejnych dniach realizacji badania 

Oceniając dynamikę uczestnictwa w badaniu należy zwrócić uwagę na to, że – podobnie jak miało to 

miejsce w poprzednich latach - przeważająca część studentów odpowiedziała na zaproszenie do badania 

w końcowym okresie dostępu do ankiety. Do lipca w bazie znalazło się ok. 14% (ok 5% mniej niż rok 

wcześniej) wszystkich rekordów. 

Przez pierwsze pięć miesięcy dostępności ankiety zgromadzono ok. 22% ankiet. Co druga ankieta 

znalazła się w bazie w drugiej połowie września. W ostatnim tygodniu września stopień zaangażowania 

studentów w badanie zdecydowanie wzrósł – od 23 września do 1 października w bazie znalazło się 48% 

wszystkich ankiet. 
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2 | Charakterystyka respondentów 

W tegorocznej edycji badania wzięło udział ponad 17% studentów WUM. W porównaniu 

z ubiegłym rokiem nastąpił niewielki wzrost respondentów (o niespełna 4 punkty 

procentowe). 

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich trzech edycjach badania, najliczniejszą grupę 

respondentów stanowili studenci I Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauki o Zdrowiu. 

Ponownie największe zainteresowanie wśród studentów wywołał blok pytań dotyczący pracy 

dziekanatów. 

W piatej edycji badania udział wzięło 1740 z liczącej 9880 osób społeczności studentów WUM. Jest to 

nieco więcej niż rok wcześniej, kiedy to ankiety wypełniło 1335 osób. Poziom zainteresowania badaniem 

był zróżnicowany i zależał od Wydziału. Zebrane dane w znacznej mierze odzwierciedlają opinie 

studentów I Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauki o Zdrowiu, którzy najliczniej wzięli udział w badaniu. 

Częściej niż co trzeci uczestnik badania (40%) to student I WL. Nieco mniej liczną grupę (26%) stanowią 

studenci WNoZ. Studenci II WL to ok. 19% uczestników badania. Stosunkowo najmniej wśród 

respondentów było studentów WF (9%) i WLD (7%). 

 

Rysunek 2: Odsetek studentów poszczególnych Wydziałów uczestniczących w ankiecie 

Odnosząc odsetek respondentów do liczby studentów Wydziałów w badaniu wziął udział blisko co czwarty 

student (23%) I WL, około 17% studentów WLD, co szósty student WF i WNoZ (z każdego wydziału nieco 

ponad 15% studentów uczestniczyło w badaniu) oraz niespełna 15% studentów IIWL.  

Analizując rozkład uczestników badania biorąc pod uwagę formę studiowania należy stwierdzić, że 

najwyższy poziom realizacji ankiety (ponad 28%) odnotowano wśród studentów studiów niestacjonarnych 

(dawniej wieczorowych). Wśród studentów studiów niestacjonarnych (d. zaocznych) i stacjonarnych 

odsetek ten był niższy (odpowiednio 17% i 16%).  

Najwięcej zaangażowania w badanie wykazali studenci kierunku Lekarskiego I (36% studentów tego 

kierunku wzięło udział w badaniu), a w dalszej kolejności studenci kierunków: Lekarski II (13%) 

i Pielęgniarstwo (blisko 9%). Podobnie jak rok wcześniej, żaden student z kierunku English Dentistry 

Division nie wziął udziału w badaniu. Należy stwierdzić, że zainteresowanie badaniem wśród studentów 

studiujących w języku angielskim, utrzymało się na poziomie ubiegłorocznym. Wśród studentów kierunku 

6-year programme ankietę wypełniło 6 studentów, wśród studentów kierunku 4-year programme ankieta 

nie wzbudziła zainteresowania żadnego studenta. 

Wśród uczestników badania stosunkowo niewielkie grupy stanowili studenci Audiofonologii, Technik 

dentystycznych, Higieny stomatologicznej i Logopedii. W badaniu uczestniczyło po ok. 1% studentów tych 

kierunków. 
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Rysunek 3: Poziom realizacji badania na poszczególnych kierunkach studiów 

Studenci, którzy wzięli udział w badaniu, ponownie jak w poprzednich latach, najczęściej udzielali 

odpowiedzi na pytania z bloku Dziekanat (69% uczestników). Najrzadziej odpowiadano na pytania 

dotyczące zajęć adaptacyjnych.  

Na pytania w pozostałych blokach odpowiedzi udzielało od 37% do 52% respondentów. Poniżej 

zaprezentowano odsetki respondentów, którzy zainteresowali się poszczególnymi blokami tematycznymi. 

Podstawą procentowania była liczba respondentów, którzy wzięli udział w badaniu.1 

 

Rysunek 4: Odsetek studentów odpowiadających na pytania poszczególnych bloków tematycznych 

Opinie studentów na temat warunków studiowania są w znacznej mierze uwarunkowane osobistymi 

doświadczeniami będącymi efektem dotychczasowego kształcenia w Uczelni. Istotnymi cechami 

różnicującymi odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie mogą być: 

                                                      
1 W obecnej edycji badania wzięło udział 451 studentów I roku. Odpowiedzi na pytania z tego bloku Zajęcia adaptacyjne udzieliło 281 z 

nich. Na pytania z bloku Akademik odpowiedziało 85 studentów–mieszkańców domów studenckich WUM. 
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▪ forma i tryb studiów 

Wśród uczestników badania dominowały osoby kształcące się na studiach jednolitych magisterskich –

stanowią one 66% respondentów (w roku 2016/2017 stanowili 65%, w roku 2015/2016 - 62%). Studenci 

studiów jednolitych są 6 razy częściej reprezentowani w próbie badawczej, niż grupa studentów studiów 

II stopnia (11%) i 3 razy częściej niż osoby uczące się na studiach I stopnia (22%). Wśród studentów 

studiów jednolitych przeważająca część respondentów (84%) kształciła się w trybie stacjonarnym, 

pozostali uczestnicy badania to studenci studiów niestacjonarnych (d. wieczorowych). Wśród 

respondentów ze studiów I stopnia są osoby uczące się w trybie stacjonarnym i stanowią jeszcze wyższy 

odsetek (96%), w porównaniu z nieco ponad 3% studentów studiów niestacjonarnych (d. zaocznych) 

oraz około niespełna 1% studentów studiów niestacjonarnych (d. wieczorowych). Wśród uczestników 

badania kształcących się na studiach II stopnia, na studiach stacjonarnych studiuje nieco ponad 74% 

respondentów, zaś pozostali kształcą się w trybie niestacjonarnym (d. zaocznym). 

▪ rok studiów 

Studenci niższych lat studiów (I i II roku) stanowią zdecydowaną większość respondentów (69%) 

omawianej edycji badania. W ubiegłym roku grupa ta stanowiła 76% uczestników badania, w roku 

akademickim 2015/2016 - ponad połowę (57%), w roku akademickim 2014/2015 było to 54%, a rok 

wcześniej blisko 2/3 uczestników badania. Wśród respondentów było 48 osób studiujących na V roku 

i sześciu studentów VI roku. Strukturę respondentów, według roku studiów, przedstawia poniższy 

rysunek. (Studentów pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia przypisano odpowiednio do grup osób 

studiujących na czwartym i piątym roku) 

Rysunek 5: Struktura uczestników badania wg roku studiów 

▪ doświadczenia zdobyte w innej uczelni 

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach, około 80% badanych studiowało do tej pory jedynie 

w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, około 18% osób miało okazję studiować również w innej 

krajowej uczelni, a około 2% w uczelni zagranicznej. Niewielki odsetek respondentów (1%) studiował 

zarówno w innej uczelni krajowej, jak i zagranicznej. 

Doświadczenie akademickie I rok II rok III rok IV rok V rok VI rok WUM 

tylko WUM 85% 82% 78% 63% 65% 50% 80% 

WUM + uczelnia krajowa 14% 17% 17% 35% 21% 17% 18% 

WUM + uczelnia za granicą 1% 1% 4% 2% 8% 33% 2% 

WUM + uczelnia w kraju + uczelnia za granicą 0%  1% 1% 6%  1% 

Tabela 1: Doświadczenie akademickie studentów poszczególnych lat studiów 
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▪ dotychczasowe doświadczenie zawodowe 

Odsetek studentów deklarujących jednoczesną ze studiami pracę zawodową wśród uczestników 

analizowanej edycji badania wynosi 17% (w porównaniu z 15% w ubiegłorocznym badaniu, 17% 

w badaniu w roku akademickim 2015/2016, 12% w roku akademickim 2014/2015 i 18% rok wcześniej). 

Odsetek studentów pracujących zawodowo jest najwyższy wśród studentów studiów niestacjonarnych: 

(d. zaocznych) 79% respondentów (lub: tylu studentów tej formy studiów informuje o swojej pracy 

zawodowej). Wśród respondentów – studentów studiów stacjonarnych, aktywność zawodowa kształtuje 

się na poziomie 16%. Praca zarobkowa wykonywana przez studentów WUM jest na ogół (w 58% 

przypadków) zgodna z kierunkiem ich studiów. 

 

Rysunek 6: Studenci poszczególnych lat (ogółem i studiów stacjonarnych) deklarujący pracę zawodową 

▪ działalność w organizacjach studenckich i kołach naukowych 

Poziom zainteresowania działalnością w organizacjach studenckich i kołach naukowych nie uległ zmianie. 

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich edycjach badania, około 3% uczestników badania to osoby 

zaangażowane w prace Samorządu Studentów, a ok. 16% z nich należy do innych organizacji 

studenckich. W pracach kół naukowych uczestniczy częściej niż co trzeci student biorący udział w badaniu 

(34%). 

▪ stypendia 

Około 18% respondentów pobiera stypendia. W tej, liczącej 312 osób, grupie było 31 osób, które 

pobierają dwa różne stypendia i dwie osoby mające trzy stypendia. Podobnie jak miało to miejsce 

w poprzednich edycjach badania, około 8% respondentów otrzymuje stypendium Rektora WUM dla 

najlepszych studentów, a nieco ponad 10% stypendium socjalne; 1% uczestników badania (17 osób) 

otrzymuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a dziewięć osób deklaruje korzystanie 

z zapomogi. 

▪ miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów 

Nieznacznie, w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem, zmieniła się struktura miejsca zamieszkania 

respondentów. Blisko co czwarty uczestnik badania (26%) przed rozpoczęciem studiów w WUM był 

mieszkańcem Warszawy. Podobny odsetek (23%) stanowią respondenci - mieszkańcy wsi. Grupy 

studentów mieszkających w małych i średniej wielkości miastach stanowiły odpowiednio 7%, 17% i 18% 

badanej grupy. 
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miejsce zamieszkania % 

wieś 23% 

miasto do 15 tys. mieszkańców 7% 

miasto 15-50 tys. mieszkańców 17% 

miasto 50-250 tys. mieszkańców 18% 

miasto pow. 250 tys. mieszkańców 8% 

Warszawa 26% 

poza granicami Polski 2% 

Tabela 2: Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów w WUM 
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W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie wybranych zmiennych społeczno-demograficznych 

w grupie uczestników badania i wśród ogółu studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 

Tabela 3: Charakterystyka badanej zbiorowości  

 udział w badaniu 
2017/2018 

ogółem w WUM 

% n 

płeć 
mężczyzna 28,56% 26,35% 2598 

kobieta 71,44% 73,65% 7262 

wiek 

poniżej 18 lat 0,00% 0,02% 2 

18-20 lat 25,17% 13,90% 1371 

21-24 lata 64,54% 63,25% 6236 

25-30 lata 8,28% 20,18% 1990 

31-35 lat 0,80% 1,21% 119 

36+ lat 1,21% 1,43% 141 

brak danych 0,00% 0,01% 1 

wydział 

I Wydział Lekarski 40,34% 31,17% 3073 

II Wydział Lekarski 18,51% 22,30% 2199 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 6,72% 7,07% 697 

Wydział Farmaceutyczny 8,91% 10,29% 1015 

Wydział Nauki o Zdrowiu 25,52% 29,17% 2876 

forma studiów 

niestacjonarne (wieczorowe) 12,18% 7,66% 755 

niestacjonarne (zaoczne) 3,62% 4,01% 395 

stacjonarne 84,20% 88,34% 8710 

typ studiów 

I-go stopnia 22,47% 24,63% 2429 

II-go stopnia 11,32% 14,93% 1472 

jednolite 66,21% 60,44% 5959 

rok studiów 

I rok 51,78% 22,65% 2233 

II rok 14,66% 19,28% 1901 

III rok 11,95% 17,71% 1746 

IV rok 14,14% 17,70% 1745 

V rok 2,76% 16,14% 1591 

VI rok 0,34% 6,53% 644 

brak danych 4,37% 0,00% 0 

kierunek studiów 

4-year programme 0,00% 0,74% 73 

6-year programme 0,34% 6,14% 605 

Advanced Program 0,00% 0,23% 23 

Analityka medyczna 2,07% 2,13% 210 

Audiofonologia 0,52% 0,83% 82 

Dietetyka 4,37% 5,03% 496 

Elektroradiologia 2,36% 2,00% 197 

English Dentistry Division 0,00% 0,48% 47 

Farmacja 6,84% 8,16% 805 

Fizjoterapia 5,57% 5,64% 556 

Higiena stomatologiczna 0,75% 0,83% 82 

Lekarski I 36,44% 26,80% 2642 

Lekarski II 12,59% 9,55% 942 

Lekarsko-dentystyczny 5,29% 4,96% 489 

Logopedia 1,03% 1,54% 152 

Pielęgniarstwo 8,97% 10,14% 1000 

Położnictwo 6,15% 6,09% 600 

Ratownictwo medyczne 1,95% 2,38% 235 

Techniki dentystyczne 0,69% 0,80% 79 

Zdrowie publiczne 4,08% 5,53% 545 

średnia ocena 

do 2,5 0,46% 3,58% 353 

2,51-3,0 4,94% 9,37% 924 

3,01-3,5 14,43% 22,85% 2253 

3,51-4,0 18,10% 33,50% 3303 

4,01-4,5 13,85% 20,58% 2029 

4,51-5,0 3,74% 3,97% 391 

brak danych 44,48% 6,16% 607 
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3 | Ocena zajęć adaptacyjnych dla studentów I roku 

W stosunku do poprzednich edycji badania, ocena wybranych aspektów zajęć integracyjnych 

uległa poprawie. W opinii większości respondentów (86%) zajęcia adaptacyjne zostały dobrze 

zorganizowane, miały odpowiednią formę (82%) i wartość merytoryczną (82%). Rosnący, ale 

wciąż niski, odsetek badanych (66%) pozytywnie ocenia integracyjny charakter zajęć oraz 

jest zdania, że zajęcia pozwoliły im poznać zasady funkcjonowania studenta na WUM. 

Na pytania dotyczące zajęć adaptacyjnych odpowiedziało 281 studentów I roku. Najliczniejszą grupę 

stanowili studenci I Wydziału Lekarskiego (115 osób). W badaniu uczestniczyło także 85 studentów 

II Wydziału Lekarskiego, 37 studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu, 26 studentów Wydziału 

Farmaceutycznego i 18 studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Ze względu na stosunkowo 

niewielką grupę oraz nierównomierny rozkład zebrane w tym bloku informacje przeanalizowano jedynie 

na poziomie całej Uczelni. 

Zdaniem większości (blisko 84%) studentów odpowiadających, zajęcia adaptacyjne trwały tyle czasu, ile 

powinny (w porównaniu z 75% badanych w roku akademickim 2016/2017, 79% w roku 2015/2016, 80% 

w roku 2014/2015 i 2013/2014). Około 6% studentów odpowiedziało, że zajęcia trwały zbyt krótko, 

przeciwnego zdania było blisko 11% badanych. 

W opinii zdecydowanej większości respondentów zajęcia były odpowiednio zorganizowane - 86% 

odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze” (w porównaniu z 84% w roku 2016/2017, 83% w 2014/2015 r. 

i 81% w 2013/2014 r.). Średnia ocena tego elementu wyniosła 4,22 (w skali od 1 do 5), w poprzednich 

latach średnia ta wynosiła: w roku akademickim 2016/2017 - 4,24 w roku 2014/2015 - 4,24 i 4,13 

w roku 2014/2015).  

Forma zajęć została pozytywnie oceniona przez 82% badanych, w porównaniu z 83% badanych w roku 

2016/2017, 71% w 2013/2014 r. (średnia 4,18, w porównaniu z 4,23 w roku 2016/2017, 4,19 w roku 

2014/2015 i 4,00 w roku 2013/2014), a zawartość merytoryczna, podobnie jak miało to miejsce rok 

wcześniej, przez 82% badanych, w porównaniu z 70% w roku 2013/2014 (średnia 4,14 w porównaniu 

z 4,11 w roku 2016/2017, 4,19 w roku 2014/2015 i 3,89 w roku 2013/2014).  

Ponownie najniżej, choć wyżej niż w ubiegłych latach, oceniono integracyjny charakter zajęć: 66% 

opinii pozytywnych i 11% negatywnych; średnia ocena to 3,88. Dla porównania w ubiegłym roku 

akademickim aspekt ten pozytywnie oceniło jedynie 55% respondentów, negatywnie aż 20%, a średnia 

ocena wyniosła 3,57. 

 

Rysunek 7: Ocena poszczególnych aspektów zajęć adaptacyjnych 
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Ponad połowa respondentów zadeklarowała, że zajęcia pozwoliły im poznać zasady funkcjonowania 

studenta na WUM (59% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „tak”, w porównaniu z 65% w roku 

2016/2017), 5% badanych było przeciwnego zdania. Średnia ocena tego aspektu zajęć wyniosła 3,78 

(w porównaniu z 3,88 w roku 2016/2017 i 2015/2016, 3,92 w roku 2014/2015 i jedynie 2,76 w roku 

2013/2014). 

Komentarze studentów odnoszące się do zajęć adaptacyjnych były w większości pozytywne: 

„Bardzo przyjazna atmosfera i dobrze dobrane osoby do tego zadania - charyzmatyczne, otwarte, 

potrafiące udzielić wyczerpującej odpowiedzi” (Lekarski II) 

„Duże brawa dla Samorządu! Super pomysł z losowaniem gadżetów i prezentacją na temat "uczelnianego 

savoir vivru"” (Lekarski I) 

„Dzień adaptacyjny przeprowadzony przez Samorząd był bardzo przydatnym wydarzeniem. Samorząd 

stanął na wysokości zadania, pomógł w przezwyciężeniu naszych wątpliwości, strachu przed pierwszymi 

dniami na uczelni i pokazał, że zawsze możemy na nich liczyć. Brawa dla nich!” (Pielęgniarstwo) 

„Przyjemne zajęcia, rozjaśniające kilka kwestii z funkcjonowania uczelni” (Farmacja) 

„Możliwość spotkania się i wysłuchania starszych studentów bardzo na plus” (Lekarski II) 

Zwrócono jednak uwagę na niedociągnięcia organizacyjne, braki: 

„1. Za mało miejsca na sali - analityka i farmacja razem - niektórzy musieli siedzieć na podłodze 2. 

Samorząd przekazywał zbyt wiele zbędnych informacji - w stylu jak pisać meile do prowadzących, aby 

wyrażać szacunek lub jakieś prawne informacje, które dotyczyły zdecydowanej mniejszości, a wszyscy 

musieli tego słuchać” (Farmacja) 

„Była słaba organizacja. Plan oficjalny nie pokrywał się z tym rzeczywistym przez co, trzeba było dużo 

osób długo ściągać do sali, a i tak wielu tam się nie dostało (bo według planu spotkanie miało się zacząć 

później i w innym miejscu) ...” (Lekarski II) 

„Fajnie by można było zorganizować dla każdego kierunku 30 minutowe spotkania z przedstawicielami 

wyższych lat, aby mogli odpowiedzieć na dręczące młodszych kolegów pytania. Spotkanie te mogłyby się 

odbywać chociażby w momencie rozdawania legitymacji” (Audiofonologia) 

„Niektóre poruszone zagadnienia można było przekazać nieco zwięźlej.” (Lekarski I) 

Średnia ocena przydatności przysposobienia bibliotecznego nieznacznie spadła i wyniosła 2,83 

(ponad 39% negatywnych opinii – odpowiedzi „bardzo niska” i „niska”) 

Średnia ocena przydatności przysposobienia bibliotecznego wyniosła 2,83 (w porównaniu z 2,87 w roku 

2016/2017, 2,74 w roku 2014/2015 i 2,76 w roku 2013/2014). Podobnie jak w ubiegłych latach, jedynie 

co trzeci student (34%) biorący udział w tych zajęciach ocenił je pozytywnie, oceny negatywnej dokonało 

39% studentów, a ok. 27% nie miało zdania w tej sprawie.  

„Przysposobienie biblioteczne w większości polega na przeklinaniu stron i odpowiedzenia na pytania, tylko 

po to żeby mieć to z głowy, a większość nie pamięta nic z tego” (Lekarski I) 
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4 | Ocena pracy dziekanatów 

Około 70% studentów pozytywnie (odpowiedzi „dobrze” lub „bardzo dobrze”) oceniło pracę 

swoich dziekanatów. Ogólna, średnia ocena dziekanatów w analizowanej edycji badania 

wyniosła 3,94. Najlepiej, ponownie, oceniono dziekanat Wydziału Farmaceutycznego (4,33).  

W skali całej Uczelni, podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej, 70% badanych pozytywnie oceniło 

pracę swojego dziekanatu (odpowiedzi „bardzo dobrze” lub „dobrze”), a 7% negatywnie (odpowiedzi 

„bardzo źle” lub „źle”). Rok wcześniej oraz w roku akademickim 2015/2016 było 72% pozytywnych ocen 

pracy dziekanatów. Wyniki są zróżnicowane w zależności od Wydziału. Na Wydziale Lekarsko-

Dentystycznym 89% studentów dobrze oceniło funkcjonowanie swojego dziekanatu, na I Wydziale 

Lekarskim pozytywne opinie wyraziło tylko nieco ponad 56% studentów. 

Ogólna, średnia ocen pracy dziekanatów w WUM wyniosła, podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej 

3,94 (w skali od 1 do 5), w roku 2015/2016 wynosiła ona 4,00, rok wcześniej 3,97, a w roku 

akademickim 2013/2014 - 3,80. Oceny powyżej średniej uczelnianej otrzymały dziekanaty czterech 

wydziałów: WF (średnia ocen - 4,33), II WL (średnia - 4,30) oraz WLD (średnia - 4,27) i WNoZ (średnia 

nieco ponad 3,96). Najniższą ocenę ponownie otrzymał dziekanat I WL - 3,68. Rok wcześniej średnia 

ocena pracy dziekanatu tego wydziału wynosiła 3,62.  

 

Rysunek 8: Rozkład odpowiedzi na pytanie o ogólną ocenę funkcjonowania dziekanatu na poszczególnych Wydziałach 

W analizowanej edycji badania, podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej, ani forma studiów, ani typ 

studiów nie różnicowały w znaczący sposób ocen ogólnych, jakie uzyskały poszczególne dziekanaty. 

Stosunkowo najczęściej negatywnych ocen dokonywali studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych). 

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania najniżej ocenianym elementem pracy 

dziekanatów było dopasowanie godzin pracy dziekanatu do grafiku zajęć studentów, najwyżej 

oceniono dostępność w godzinach przyjęć studentów. 

Zdaniem większości respondentów pracownicy są dostępni w godzinach przyjęć studentów (71% 

pozytywnych odpowiedzi), sprawy z którymi studenci zgłaszają się do dziekanatów są załatwiane 

sprawnie (69% odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”), a pracownicy dziekanatów potrafią udzielić 

wyczerpujących informacji (65% odpowiedzi pozytywnych). 

Najniżej oceniono dopasowanie godzin pracy dziekanatu do grafiku zajęć studentów. Ten 

aspekt uzyskał jedynie 46% pozytywnych odpowiedzi (w poprzedniej edycji takich odpowiedzi było 47%).  
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W tej edycji badania dziekanat Wydziału Farmaceutycznego uzyskał najwięcej pozytywnych 

ocen w przypadku trzech (z czterech ocenianych) aspektów jego pracy. Najmniej pozytywnych ocen 

uzyskał ponownie dziekanat I Wydziału Lekarskiego (w przypadku 3 z 4 ocenianych aspektów). 

Należy wskazać, że zarówno w skali całej Uczelni jak i w przypadku poszczególnych wydziałów odsetki 

ocen pozytywnych branych pod uwagę aspektów pracy dziekanatów są zbliżone do wyników uzyskanych 

w poprzedniej edycji badania. 

Oceny poszczególnych aspektów pracy dziekanatów były zróżnicowane w zależności od Wydziału. 

Sprawność załatwiania spraw studentów została najwyżej oceniona na WF (86% ocen pozytywnych), a 

najniżej na I WL (56% ocen pozytywnych). Dostępność pracowników w godzinach przyjęć studentów 

najwyżej ocenili studenci WF (84% ocen pozytywnych), najniżej studenci I WL (65%). W opinii 81% 

studentów WF pracownicy dziekanatu udzielają wyczerpujących informacji, na I WL opinię tę podziela 

jedynie 50% respondentów. Dopasowanie godzin pracy dziekanatu ponownie najwyżej oceniono na II WL 

(60% ocen pozytywnych), natomiast najniżej na WNoZ (jedynie 34% ocen pozytywnych). 

 

Rysunek 9: Odsetki ocen pozytywnych (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „tak”) wybranych aspektów pracy 

dziekanatów na poszczególnych Wydziałach 

Komentarze studentów często odnosiły się do relacji student – pracownik dziekanatu, w tym 

m.in. opisywały niewłaściwy stosunek pracowników dziekanatów do studentów, brak 

kompetencji pracowników dziekanatów, niedopasowanie godzin urzędowania do grafików 

zajęć studentów ograniczających dostępność do dziekanatów oraz trudności w załatwianiu 

spraw. 

W swoich wypowiedziach krytycznych respondenci zwracali uwagę na podobne problemy, które 

sygnalizowano już wcześniej: 

▪ niewłaściwy stosunek niektórych pracowników dziekanatu do studentów 

„Dziekanat I WL dla lat IV - VI to nieporozumienie. Pracownicy Dziekanatu są nieuprzejmi, nieprzychylni i 

dają bardzo wyraźnie do zrozumienia, że student marnuje tylko ich jakże cenny czas. Aby uzyskać 

wyczerpującą odpowiedź trzeba niemalże "ciągnąć za język" taką osobę, a i tak istnieje duże 

prawdopodobieństwo usłyszenia, że to nie leży w geście kompetencji pracownika. Ogólna atmosfera, 

podejście do studenta i prędkość działania przypominają stereotypową kadrę popularnej kiedyś sieci 
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"Społem". Czesne dużo kosztuje i przy takiej kwocie oczekuję nie wiadomo jakiej jakości, a choć trochę 

kultury. Nie życzę sobie dalszego takiego traktowania.” (I WL) 

„W dziekanacie WL1 (lata 1-3) pracują dwie panie, jedna, znana wśród studentów jako "Pani …." i druga, 

młoda Pani. Młoda Pani z dziekanatu jest przemiła i zawsze służy pomocą, z kolei "Pani …." jest, proszę 

wybaczyć określenie - typową panią z dziekanantu. Wiecznie nie w humorze, zła, że jakiś student śmie do 

niej przyjść. Z ogromną łaską wykonuje swoją pracę, niezadowolona, że my, studenci, czegoś nie wiemy. 

Bardzo prosiłabym o zmianę nastawienia, bo to, że proszę o skierowanie na praktyki lub powód 

ubezpieczenia nie jest powodem do bycia wobec mnie opryskliwą.” (IWL) 

„Pozytywną zmianą byłoby, gdyby w Dziekanacie pracowały osoby, które wykazują chociaż minimalną 

chęć pomocy, których studenci nie denerwują, które lubią swoją prace i kontakt z ludzmi (kilkukrotnie 

byłam świadkiem rozmowy telefonicznej, kiedy ton, którym Pani … zwracała się do interesanta pozostawił 

wiele do życzenia).” (IWL) 

„Niektore Panie sekretarki sa bardzo niemile i uniemozliwiaja zlozenie podania” (IWL) 

„panie pracujące w dziekanacie są często niemiłe, i zamiast udzielić prostej odpowiedzi, wyczerpującej 

zadane im pytanie, zaczynają przedrzeźniać bądź krytykować osobę, która je zadała” (IWL) 

„Panie są niemiłe dla studentów, często zwracają uwagę na szczegóły związane z wypowiedzią w trakcie 

przebywania w dziekanacie.” (IWL) 

„Niemiły i niepomocny personel” (IWL) 

„Pani …. nie ma pojęcia o większości informacji, a jak już coś wie, to trudno się z tą Panią dogadać. Mówi 

w sposób niejasny, olewa studentów, nie odbiera telefonów w dziekanacie podczas pracy. Nie dojść, że ja 

nie mogłam się nigdy dodzwonić, wielokrotnie byłam świadkiem, jak nie odbierała telefonów lub odrzucała 

połączenia. Przez 3 tygodnie żyłam w niepewności czy mnie przeniesiono na WUM. Ostatecznie musiałam 

wybrać się osobiście, by dowiedzieć się o tym 4 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Jak 

przychodzę z kilkoma sprawami do dziekanatu to muszę je załatwić w ciągu 30 sekund, inaczej Pani …. 

albo wyprasza, albo mówi, że nie ma czasu, albo, że inni czekają. Pani brak również kultury osobistej o 

czym świadczą subiektywne i nie miejscu komentarze na temat studenta, jego nauki czy poczynań.” 

(IWL) 

„Panie obsługujące studentów w dziekanacie kierunku lekarskiego 4-6 są niemiłe, opryskliwe i 

niepomocne. Każda sprawa, która wykracza poza automatyzmy jest wielkim problemem, który kończy się 

odmową pomocy i pretensjami do studenta. Panie sprawiają wrażenie jakby studenci przeszkadzali im w 

pracy i byli intruzami. Wszystko jest jednym wielkim problemem.” (IWL) 

▪ niedostateczne kompetencje pracowników dziekanatu, opieszałość w załatwianiu spraw 

studentów, w tym udzielanie studentom niespójnych, niekompletnych i/lub niejasnych informacji 

„Dziekanat rządzi sie swoimi prawami. Jak może być sytuacja, w której jest oficjalna informacja o tym, że 

praktyki można odbywać w trakcie trwania roku akademickiego, a panie w dziekanacie mowią, że 

skierowania będą wydawane od polowy kwietnia, co niejako podważa decyzje władz. Zalatwianie spraw 

zalezy od humoru  pracowników.” (I WL) 

„Dziekanat zgubił moje dokumenty, a rozmowa dotycząca tej sprawy miała charakter "nie mamy 

pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi".” (IWL) 

„Panie w dziekanacie często nie znają odpowiedzi na pytania dotyczące planu zajęć, licencjatu, 

wprowadzanych zmian, często są niedoinformowane.” (IWL) 

„Panie w dziekanacie nigdy nie wiedzą nic, zapytanie o cokolwiek oczywiście wiąże się z ogromnymi 

pretensjami i wyrzutami. Panie wydają się być złe, że pracują w takim a nie innym miejscu. Absolutny 

brak kultury osobistej zniechęca do wizyt w dziekanacie.” (IWL) 

„Panie w dziekanacie są bardzo niemiłe i złośliwe, podchodzą do studentów z niechęcią. Przychodząc do 

dziekanatu czuję się źle - jakbym robiła tym paniom krzywdę. Nigdy nie są w stanie udzielić żadnej 

informacji na jakikolwiek temat organizacyjny i dotyczący studiów. Każda czynność wykonywana jest z 

wielką łaską, nigdy nie udało mi się załatwić niczego w dziekanacie od razu - zawsze byłam wielokrotnie 

odsyłana po kolejne dokumenty, za każdym razem okazywało się, że czegoś brakuje albo jest za dużo 

albo nie w tym miejscu. Przyjście 15 minut przed otwarciem dziekanatu dla studentów, żeby zostawić 
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indeks, zawsze wiąże się z odesłaniem studenta. Dodatkowo panie z dziekanatu samodzielnie rozpatrują 

podania do Dziekana! Wyrażają, bądź nie wyrażają zgody na prośby studentów w zależności od własnego 

widzimisię - nie jest to poparte żadnymi rzeczywistymi przesłankami, a jedynie humorem obu pań (który 

przeważnie jest zły).” (IWL) 

„Jedna z pań, pracujących w dziekanacie to mistrzyni stwarzania problemów i kołowania studentów. To 

co, przeszłam/przeszedłem próbując załatwić skierowanie na praktyki, to po prostu materiał na książkę. 

Do dziekanatu tylko w tej jednej sprawie udałam/em się 8 (!) razy. Za każdym razem otrzymywałam/em 

inną wersję tego, co mam zrobić, by takie skierowanie otrzymać. Tak samo inny moi znajomi z grupy - co 

student to inna procedura, mimo, że wszyscy w tej samej sytuacji. Przykładowo, ja byłam/em 

zmuszona/y jechać do odległego o wiele km od Warszawy szpitala, aby przynieść kartkę, że zechcą mnie 

tam na praktykach, bo inaczej nie dostane umowy dla szpitala i skierowania na praktyki, a koleżanka z 

grupy, będąca w dokładnie samej sytuacji (lecz z innym szpitalem), kiedy poinformowała pania w 

dziekanacie i przedstawiła identyczną sytuację do mojej została poinformowana, że nie potrzebuje nawet 

skierowania i że jak szpital, ją bedzie chciał to może nawet bez skierowania iść. Więc pytam się, jak to w 

końcu jest? bo to tylko 2 wersje tej samej sytuacji, a przykładów innych poleceń …, jest na pęczki. Poza 

tym jest zawsze opryskliwa, niezadowolona i zachowuje się, jakby robiła łaskę, że podbije legitymacje w 

godzinach swojej pracy.” (IWL). 

„Niekompetetnte już osoby, które specjalnie opóźniają załatwianie spraw, niechętne do pomocy, 

utrudniające wręcz sprawny przebieg, podejście do studenta to wieczny problem i w zachowaniu i na 

twarzy przy każdorazowej wizycie  (IWL) 

„Niestety, różnica między dziekanatem dla spraw lat 1-3 a 4-6 jest dramatyczna - na niekorzyść tego 

drugiego. Panie ….. oraz ….. są bardzo opryskliwe. Każda akcja, która wykracza poza wydrukowanie 

dostępnego formularza kończy się niepowodzeniem i koniecznością pisma do Dziekana lub Prodziekana. 

Skoro żadna z Pań nie jest w stanie poświadczyć kopii dokumentu po zabraniu oryginału lub pokierować 

do odpowiedniego działu to czemu nie zastąpić ich web-kioskami? Web-kioski przecież też operują na 

dostępnych tylko formularzach.” (IWL) 

„Pracownicy dziekanatu bywają nieprzyjemni i wyrażają niekulturalne opinie, ponadto często nie potrafią 

odpowiedzieć na zapytania studentów.” (IWL) 

„Pracownicy prawie nigdy nie są w stanie udzielić informacji na tematy, o które pytamy. Nie wiedzą nawet 

co znajduje się na stronie uczelni i regularnie wprowadzają studentów w błąd. O wszystko trzeba prosić 

kilkukrotnie, nic nie da się załatwić w prosty i przyjemny sposób. Na samą myśl, że muszę załatwić coś w 

dziekanacie i spotkam się z wiecznie niezadowolonymi i niemilymi pracownikami odechciewa mi się tam 

iść.” (IWL) 

„Panie pracujące w dziekanacie są BARDZO niemiłe dla studentów. Nie udzielają odpowiedzi na pytania i 

nie są pomocne. Dodatkowo notorycznie kłamią w wielu kwestiach! Zwłaszcza jeśli chodzi o dostępność 

Pana Dziekana dla studentów oraz możliwość spotkania. Dokumenty są podpisywane z olbrzymim 

opóźnieniem co rzekomo związane jest z nieobecnością Dziekanów, których spotykać można na korytarzu 

mimo błędnej informacji udzielonej wcześniej. Aby załatwić jakąkolwiek sprawę należy dokładnien 

wiedzieć jak to zrobić ponieważ nie zostanie udzielona żadna pomocna informacja.” (IWL) 

„About 70% of the time I go to the dean's office during their operating hours, …. (who is responsible for 

students 4-6 years of the 6 year program) is not there. Why would you even have these hours if they're 

not there to help us? She doesn't reply to emails for weeks at time, if I'm lucky enough to receive a 

returning e-mail. There is no notification that she is gone off to work somewhere else and is not there to 

help us, no notification that we should contact other secretaries. nothing. There is nothing. I would give 

this particular secretary a rating of 0/10. I would give 1/10 for an existing secretary that does nothing, 

but doing nothing would be a godly alternative to the life of hell that this secretary has put us through, 

Our lives would be visibly improved by not having a secretary, and it would save the university quite a lot 

of money to have the students write their own documents and have them directly approved by the dean. 

Everything I write here will be a gross understatement of ….. level of incompetence to help the students, 

and ever since we had to switch secretaries from …. to …. life has never been worst. I would also like to 

write that … should be given 60% of …. salary, since she is doing 60% of her work. She still is sending e-

mail notifications to the students because … does not know how to use a computer. She also does not 

know how to confirm tuition payments, and although I send my confirmation this year as I have every 

other year, took an upwards of weeks to confirm and she would ask for documents that don't exist. 
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Apparently a bank statement isn't enough proof that tuition has been paid, even though there has been 

no problems for the past 3 years. One of my colleagues had to wait an upwards of 6 months (poor guy) 

to receive his tution confirmation. She simply let his case slip through. Contacting her is a nightmare. 

She isn't there many times during normal operating hours, and does not reply to e-mails she does the 

minimal amount of work that she can in order to sort of, kind of exist. I have had to contact various other 

secretaries for documents because she simply cannot do the work. I highly recommend firing her, and 

having the students do their own documents because it would save the university money, and the 

students' lives will be greatly improved. We pay so much for tuition, can you guys please at least get a 

decent secretary? it cannot cost that much. or name some amount of money that I will need to kindly 

"donate" to the University to have a normal, working, decent secretary. Just have a secretary that will 

work 50% of the time seems like a godly blessing in this moment. One of the biggest problems in this 

school is when secretary doesn't do their job and students are unable to get these administrative things 

done for ourselves. Instead of spending money on PR and making stupid promotional videos, help 

students solve these massive problems. We don't give a shit about the couches FYI. we really could care 

less. We just want an administration that works. And you can spend all the money you would like on PR 

but I promise you that students (myself included) will continue to discourage others from applying to this 

University, and promote this bad reputation until you fix the problems that students have. You want the 

school to have a good reputation? stop spending money on fucking couches and make the students 

happy. Seriously. A secretary that works 50% of the time isn't too much to fucking ask for. It should be 

the bare, bare minimum to ask for. I have never before in my entire academic career had so much 

problems with the administration as I have at this University.” (IIWL) 

“Pani w dziekanacie na jakiekolwiek pytania odpowiadała "nie wiem".O ważnych terminach np oddawania 

indeksów informowani byliśmy na trzy-cztery dni wcześniej a uzyskanie wszystkich wpisów w tak krótkim 

czasie było niemożliwe.” (WNoZ) 

„Pracownik dziekanatu w godzinach pracy nie był obecny. Nie umiał odpowiedzieć na wiele pytań 

dotyczacych toku studiow.” (WNoZ) 

„Miło by było, gdyby Dziekanat układając plan sesji jednak rezerwował sale na egzaminy(zwłaszcza 

Aule!!!), żeby nie doszło do takich sytuacji jakie miały w tej sesji, tj. gdyby nie to, że jedna ze studentek 

nie miała znajomego studenta V roku lekarskiego i nie zauważyli, że godziny naszych egzaminów się 

nakładają w Auli, i gdyby nie zadzwonił dziekanat lekarskiego do naszego dziekanatu to byśmy na darmo 

spędzali 3h w CD, ponieważ sala została wpisana, natomiast nie doszło do jej rezerwacji. Dodatkowo, 

prosiłabym o aktualizowanie na bieżąco ocen w wirtualnym dziekanacie(jako student 1. roku nie mamy 

indeksów papierowych, a elektroniczne nie działają), ponieważ niektórzy studenci nawet teraz mają 

wpisane przedmioty z 1. semestru jako niezaliczone, mimo, że zostały one zaliczone w terminie 

poprawkowym.”) 

▪ niewłaściwe godziny pracy dziekanatu (w szczególności trudności studentów studiów zaocznych z 

dostępem do dziekanatu) 

„Dopasowanie planu zajęć do godzin otwarcia dziekanatu graniczy z cudem. Jeśli jednak jakimś trafem 

się to uda, znowu na studenta czeka prawdziwa rosyjska ruletka - jaki humor będzie miała Pani w 

dziekanacie. Nie wiem od czego to zależy ale zdarza się, że Pani jest miła "do rany przyłóż", a następnego 

dnia czujesz się jakby irytowało Ją nawet to, że za głośno oddychasz.” (WNoZ) 

„Dziekanat zupełnie nie przystosowany do potrzeb studentów zaocznych!!!Godziny jego funkcjonowania 

uniemożliwiają załatwienie spraw przez osoby pracujące dziennie.” (WnoZ) 

„Godziny nie są dopasowane do planu zajęć, a jeśli student wejdzie do dziekanatu minutę po czasie, 

niestety zostaje z niego wyrzucony.” (WNoZ) 

„Godziny otwarcia dziekanatu nie są dopasowane do studiów niestacjonarnych” (WNoZ) 

„Godziny otwarcia dziekanatu nie są wygodne, dziekanat jest zbyt krótko otwarty. Ponadto zdarzyło mi 

się nie uzyskać rzetelnych i pełnych informacji w sprawie mi potrzebnej. W szczytowych momentach np. 

na początku roku akademickiego, gdy dużo osób musi załatwić dużo pilnych spraw w dziekanacie, tworzą 

się tam kolejki uniemożliwiające przewidzenie ile czasu zajmie wizyta.” (WNoZ) 

„to, że w wyjątkowych przypadkach Panie z dziekanatu pomagają poza godzinami pracy dziekanatu, nie 

zmienia faktu, że kolejki do dziekanatu są kilometrowe, nie mamy przekazywanych informacji ważnych 
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oraz godziny otwarcia są nieadekwatne do godzin zajęć (np. zajęcia są na Lindleya w godzinach pracy 

dziekanatu i tylko wtedy), dodatkowo dziekanat powinien być otwarty w każdy dzień tygodnia z 

wyjątkiem niedzieli, a jeśli nie ma takiej możliwości powinien wreszcie być uruchomiony działający USOS, 

gdzie będzie można załatwić 70-80% spraw” (WNoZ) 

▪ niedostępność pracowników w godzinach pracy dziekanatów 

„Panie nie chcą przyjmować studentów w godzinach pracy dziekanatu, ponieważ: "Nie mamy czasu na 

pracę, którą musimy dzisiaj skończyć. Będziemy siedziały do 21 z tym". Stosunek i kultura wypowiedzi 

Pań jest zależna od humoru danego dnia. Często dostarczane były sprzeczne informacje.” (I WL) 

„Pracownicy dziekanatu często są nieobecni w gabinetach, często robią sobie przerwy i załatwiają 

wszelkie sprawy z ogromną niechęcią wobec studenta.” (II WL) 

„Dziekanat często jest zamknięty, panie schodzą na przerwę kiedy im się podoba, nie patrząc na to, że 

pod drzwiami jest kolejka studentów chcących załatwić sprawy.” (WNoZ) 

„Bardzo często zdarza się, że w godzinach pracy dziekanatu osoby pracujące tam  są niedostępne, bo np 

wyszły załatwiać swoje prywatne sprawy” (WNoZ) 

▪ trudności w komunikacji z dziekanatem drogą telefoniczną, mailową 

„Dziekanat zwykle jest nieczynny. Panie nie odbierają telefonow” (WNoZ) 

„brak  możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego w godzinach otwarcia  sekretariatu dla studentów - 

próby wykonane w ciągu dnia 8 sytuacja powtarzała się przez kolejne dni otwarcia dziekanatu proponuję 

jeżeli student ma możliwość tylko wykonania połączenia telefonicznego najlepiej dzwonić w dni nieczynne 

poniedziałek i piątek w tedy Pani … odbiera.” (WNoZ) 

▪ kolejki oczekujących na załatwienie swoich spraw w dziekanacie 

„długie kolejki, tylko jeden pokój, a w nim 2 osoby, dla paru tysięcy studentów, panie są często niemiłe”  

(I WL) 

„Do dziekanatu kierunku lekarskiego jest zawsze kolejka, zbyt duża liczba studentów do obsłużenia, a w 

dziekanacie tylko dwie Panie, które oprócz spraw studenckich muszą załatwiać jeszcze inne "uczelniane" 

sprawy. Nie dziwię się, że czasami są sfrustrowane swoją pracą.” (I WL) 

„kolejki, ciagle urlopy i szkolenia, brak informacji o tym na stronie” (I WL) 

Studenci proszeni byli o wskazanie tych problemów, które sprawiają najwięcej kłopotów 

pracownikom dziekanatu. 

Liczni respondenci wskazali szereg konkretnych spraw, z którymi zgłaszają się do swoich dziekanatów i 

które wydają się być problematyczne (np. dot. legitymacji, indeksów, praktyk, terminów, interpretacji 

przepisów, organizacji studiów itd.). Poniżej przytoczono przykładowe wypowiedzi studentów, w których 

pojawiają się te tematy: 

„Informacje na stronie dziekanatu nie zawsze są podawane w przejrzysty sposób (np. kwestia praktyk i 

tego jakie ,w jakiej kolejności i gdzie dokumenty mają zostać dostarczone), przez co czasem wynikają 

lekkie niedogodności.” (II WL) 

„informacje odnośnie ostatecznych terminów składania dokumentów” (I WL) 

„Problem z legitymacją studencką w systemie komputerowym - pracownicy dziekanatu zgłaszają go 

informatykom, informatycy z różnych powodów nie mogą naprawić błędu, powstaje problem dla 

pracowników dziekanatu z przedłużeniem legitymacji - w systemie jej nie ma, ale właściciel legitymacji 

figuruje na liście studentów WUM. I tak co semestr.” (II WL) 

„the students of the 4-6 year program just need a secretary that works, does her job, and does not 

continuously make our lives hard. This is so essential and simple. Why is no one helping us? why? 

PLEASE TELL ME WHY” (IIWL) 
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„Przy zdawaniu pracy magisterskiej, od każdego studenta wymagane inne dokumenty i inne zasady 

przyjmowania pracZ mojego doświadczenia jak w bajce "Asterix i Obelix" - odcinek dotyczący załatwiania 

przez głównych bohaterów sprw administracyjnych w biurze i odsyłanie z pokoju do pokoju, prośba o 

zaświadczenie - zaświadczenia itp....” (WNoZ) 

„Mam wrażenie, że każdy problem, niechęć do pomocy i szukanie w dziesięciu teczkach spraw, które nie 

potrzebują sprawdzania, np. aneks do zmiany nr konta.” (I WL) 

„Myślę, że największym problemem są "Dzienniczki praktyk studenckich", które dostaliśmy od 

dziekanatu, ale bez informacji co mamy z nimi zrobić. Pytałem się wiele razy czy na pierwszym roku 

mamy do nich zebrać jakieś podpisy czy nie, a jeśli tak, to gdzie, niestety odpowiedzi były zawsze albo 

"nie wiadomo", albo były mocno wymijające.Rozwijając to: w dzienniczkach mamy tabele z przedmiotami 

realizowanymi na pierwszym roku, ale zawsze są to tabele łączące kilka lat studiów. Umiejętności 

natomiast według mnie nie pokrywają się w ogóle z tymi, które zdobywamy na pierwszym roku. Więc nie 

wiadomo czy na pierwszym roku mamy zbierać podpisy czy nie. W odpowiedzi najczęściej słyszałem, że 

"mamy się dokładniej wczytać w to, co jest napisane w dzienniczkach" lub spytać prowadzących zakłady. 

Natomiast zakłady najczęściej w ogóle nie słyszały o tych dzienniczkach, a o ich istnieniu dowiadywały się 

od studentów.Ponadto nie wiadomo do teraz od kogo dokładnie ewentualne podpisy mają być zebrane - 

od prowadzących zajęcia czy może analogicznie jak wpisy do indeksu?” (II WL) 

„Problems concerning the organization of studies, eg. questions about the 6th year when we can do our 

internships and what needs to be done during that time.” (II WL) 

„nauczyciele niepojawiający się na zajęciach” (WNoZ) 

„Określenie terminu odpowiedzi na złożone podanie, nigdy nie wiadomo kiedy dziekan będzie w swoim 

gabinecie, a co dopiero kiedy chociażby spojrzy na dokument, który się złożyło...” (I WL) 

„Pani z dziekanatu nie potrafi udzielić wyczerpujących informacji na żaden temat. Nie informuje na temat 

harmonogramu płatności, nie wie gdzie dzwonić w sprawach zajęć które chcemy przełożyć lub które się 

nie odbyły z winy organizatorów zajęć.Nie potrafi powiedzieć kiedy będzie dziekan ani jak się 

skontaktować z nim.” (WNoZ) 

▪ sprawy dotyczące praktyk, skierowań, zaświadczeń, indeksów 

„Fakultety. Ciągle ktoś przychodzi i dopytuje o zaliczenia, o to czy może się dopisać.” (I WL)  

„Kwestie fakultetów i jeszcze raz kwestie fakultetów, a później kwestie planu zajęć (dni 

dziekańskie/rektorskie) i praktyk wakacyjnych.” (I WL) 

„Indeksy” (II WL) 

„sprawy dotyczące indeksów, protokołów oraz wyznaczanie nieadekwatnych do toku studiów i podziału 

roku akademickiego terminów zdawania dokumentów z roku poprzedniego (np poprawkowicze mają zdać 

indeksy do końca czerwca, gdzie poprawki są często wyznaczane na ostatni tydzień września)” (WNoZ) 

„Indywidualne nauczanie, zaliczenie praktyk” (I WL) 

„Podpisywanie umów między uczelnią a szpitalami, z którymi dotychczas ta umowa nie była podpisana, 

dotyczących odbywania praktyk przez studentów.” (I WL) 

„Przenosiny z innej uczelni. Nie dostałam informacji o wielu ważnych dokumentach, rozporządzeniach czy 

też ludzkiej pomocy z Pani strony. Wszystkiego dowiadywałam się od osób starszych przenoszących się 

wcześniej. Zostałam w sytuacji gdzie po połowie roku dowiedziałam się, że nie mam zaliczonych wielu 

przedmiotów, gdyż rozmowa z Panią … zawsze nie wyczerpywała informacji jakich potrzebowałam. Myślę, 

że ta Pani nie powinna zajmować się taki osobami, gdyż osoby te muszę mieć kontakt z dziekanatem non 

stop przynajmniej w 1 semestrze, a z Panią ….. z którą nie można się porozumieć to dramat i wstyd 

biorąc pod uwagę inne uczelnie.” (I WL) 

„Powtarzające się co roku - dotyczące praktyk studenckich. Wynikają z braku informacji co do 

postępowania na stronach internetowych uczelni i dziekanatu.” (I WL) 

„Organizacja praktyk we wlasnym zakresie - pytałam trzykrotnie i za każdym razem uzyskałam inną 

odpowiedźWIRTUALNY DZIEKANAT! Nic nie było wiadomo przez cały rok kiedy i jak ma działać. W 

wakacje zauważyłam, że mam źle wpisaną jedną ocenę z egzaminu i ze względu na urlop zajmującej się 
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tym pani i fakt że nikt inny pracujący w dziekanacie nie chcial "się w to mieszać", jak usłyszałam, 

czekałam na tę zmianę około 3 tygodnie przez które nie do końca wiedziałam, czy mam się uczyć do 

poprawki czy nie...” (I WL) 

 

Zgłoszono także problem niepotrzebnego upubliczniania danych, które w opinii niektórych studentów 

powinny mieć poufny charakter. 

„Panie w dziekanacie powinny byc w osobnych pokojach, poniewaz wszystko slychac co mowi osoba przy 

drugim stanowisku. Z jakiej racji Panie w dziekanacie pytaja o tryb studiów skoro maja o tym informacje 

w komputerze ?!!?! Jest to upokarzające, kiedy czlowiek wchodzi inny student jest obok i to słyszy. Pani 

…. nawet pozwala sobie na komentarze: ,,O to tatuś bogaty''. Na kartach zaliczeniowych nie powinno byc 

informacji o trybie studiow. Panstwo sobie nie zdaja sprawy co robia studenci, zeby dowiedziec sie kto 

jaki ma tryb(próby zabierania indeksow z zakladow, chociaz do tego jest upowazniony tylko starosta 

grupy). Takie informacje powinny byc tylko w systemie i nie powinni miec do tego dostepu inne osoby niz 

dziekanat. Jezeli juz sa takie informacje to karty powinny byc odbierane z dziekanatu osobiscie, a nie 

dawane starostom. Bylam swiadkiem jak jedna ze starostek pokazywala kolezance karty innych, a 

następnie dyskutowały na temat osób płacących za studia. Skoro osoby niestacjonarne sa w grupach ze 

stacjonarnymi to uczelnia powinna zrobic wszystko zeby takie osoby nie czuly sie dyskryminowane i 

wysmiewane, a tak niestety jest.” (I WL)  

„Uważam, że z kart osiągnięć studenta powinna zostać usunięta informacja o trybie studiów. Informacja 

ta jest prywatną sprawą każdego studenta, a do kart osiągnięć mają dostęp starości poszczególnych lat i 

grup (przy odbieraniu kart z dziekanatu). Byłam świadkiem sytuacji, kiedy starościna jednej z grup 

pokazywała innej studentce, które osoby z jej grupy są na studiach niestacjonarnych, co moim zdaniem 

było zachowaniem niedopuszczalnym. Chciałabym także zaznaczyć, że na kartach osiągnięć znajdują się 

dane osobowe, dlatego powinny być one wydawane w dziekanacie każdej osobie indywidualnie, a nie 

starostom.” (I WL) 

4.1 | Ocena planów zajęć 

Niespełna 48% badanych pozytywnie oceniło swój plan zajęć ze średnią ocen wynoszącą 3,30 

(w poprzednim badaniu również 3,30, rok wcześniej - 3,28, w roku 2014/2015 - 3,20, a w 

roku 2013/2014 - 3,27). Najwięcej komentarzy negatywnych dotyczyło długich przerw 

pomiędzy zajęciami (tzw. okienek), złego rozkładu tygodniowego (niektóre dni wolne, w 

pozostałe zajęcia od rana do późnego wieczora). 

Tylko około 48% badanych pozytywnie oceniło swój plan zajęć (odpowiedzi „bardzo dobry” i „dobry”). 

Blisko co trzeci student (30%) nie potrafił zająć jednoznacznego stanowiska przy ocenie swojego planu 

(w poprzednich dwóch badaniach takich osób było 29%, w roku 2015/2016 - 32%, w roku 2014/2015 – 

32%, a w roku 2013/2014 - 24%). Pozostali (ok. 24%) ocenili swój plan zajęć negatywnie (odpowiedzi 

„zły” i „bardzo zły” ). 

W skali całej Uczelni, średnia ocen planu zajęć wyniosła 3,30 (w skali 1-5). Stosunkowo najwyżej 

swój plan zajęć ocenili, kolejny już raz, studenci II WL - średnia 3,57 (poprzednio - 3,59), a najniżej, 

podobnie jak rok wcześniej, studenci WNoZ – średnia ocen to 2,80 (w ub. roku - 2,76). 
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Rysunek 10: Średnie oceny planu zajęć (w skali 1-5) 

Plan zajęć jest tematem będącym (sądząc po liczbie komentarzy, które się pojawiły w tej części ankiety, 

jest ich ponad 580) w centrum zainteresowania studentów. W wypowiedziach studentów na temat planu 

zajęć dominowały wypowiedzi negatywne.  

Poniżej zaprezentowano wybrane uwagi studentów, które nie wyczerpują wszystkich zgłoszonych 

problemów. Wskazane jest, aby osoby zajmujące się konstrukcją planów zajęć na poszczególnych 

Wydziałach i kierunkach studiów, zapoznały się z pełną listą wypowiedzi w omawianej kwestii. Tym 

bardziej, że lista problemów w zasadzie jest taka sama jak w poprzednich edycjach badania, co sugeruje, 

że w omawianych kwestiach nie nastąpiły widoczne dla studentów zmiany. 

Pozytywne komentarze dotyczące planu zajęć (ale ze wskazaniem jego niedoskonałości): 

„Dzięki niemu mogłam pracować” (Audiofonologia) 

„Dopasowany do potrzeb studenta zaocznego” (Elektroradiologia) 

„Zazwyczaj zajecia są ułożone bardzo dobrze, nie ma bardzo długich niepotrzebnych przerw, ale 

wystarczające by przemieścić się do miejsca gdzie odbywają się kolejne zajęcia” (Elektroradiologia) 

„Bardzo się cieszę, że zajęcia rozpoczynają się rano i kończą około południa, pozwala to wykorzystać 

pozostałą część dnia np. na dorywczą pracę.” (Lekarski I) 

„Jest dobra równowaga pomiędzy zajęciami porannymi i popołudniowymi w stosunku do innych grup. 

Ponadto, przerwy pomiędzy zajęciami są odpowiednio długie. Spokojnie można przejść lub przejechać z 

jednych zajęć na kolejne.” (Lekarski I) 

„Plan ułożony jest w sposób nie generujący długich przerw między zajęciami oraz umożliwiający 

przygotowanie się do każdych z zajęć” (Lekarski I) 

„Plan zajęć jest w porządku, pomijając fakt, że np na 4 roku I wl nie było żadnego wolnego bezblocza, 

nawet przed sesją gdzie 3 dni po nie najłatwiejszym zaliczeniu pojawia się najtrudniejszy egzamin na 

studiach czyli egzamin z farmakologii. Wydaje mi się że nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dodatkowo 

porównując plany na I i II wl, wydział drugi ma kilka bloków mniej, dlaczego?? Czy I wydział lekarski nie 

zasługuje na odrobinę wolnego? Np. porównując przedmiot "Choroby zakaźne" I widział na o 1 tydzień 

dłużej zajęcia, a żeby było jeszcze śmieszniej na zajęciach byliśmy w grupach 12 osobowych i w takich 

grupach byliśmy w salach pacjentów. Czy nie można było na I wydziale również ścisnąć zajęć? wtedy 

może i bylibyśmy o 1h dłużej dziennie na zajęciach ale może udałoby się ułożyć mniej skondensowane 

grupy.” (Lekarski I) 

„Sam plan zajęć uważam za dopasowany, uważam że fakt odbywania zajęć np z fizjologii w bardzo 

późnych godzinach był dość obciążający jednak brak popołudniowych zajęć w piątek był odpowiednią 

rekompensatą. Wadą była godzina odbywania wykładów gdyż często osoby mieszkające dalej musiały 

pojawiać się o 8 rano gdy zajęcia były wieczorem.” (Lekarski I) 

„Plan w zeszłym roku miałam bardzo w porządku - jako jedyny minus mogę podać sytuację kiedy przez 3 

tyg trwania jednych zajęć mieliśmy 20 min na dojazd z Anatomicum do kampusu Banacha i później 
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kolejne tyle na powrót na kampus Lindleya na kolejne zajęcia - dla kogoś bez samochodu jest to niestety 

niewykonalne w godzinach szczytuZa to naprawdę duże pochwały za to, że wszystkie "mniejsze 

przedmioty" kończyły się w kwietniu i do czerwca mielismy już prawie tylko przedmioty kończące się 

egzaminem. To było świetne rozwiązanie!” (Lekarski I) 

„plan zajęć jest bardzo przystępny dla studentów, daje łatwość planowania czasu wolnego” (Lekarski I) 

„Plan przydzielony jest sprawiedliwie i z uwzględnieniem równych warunków wszystkich grup. Natomiast 

genetyka mogła być w semestrze zimowym co zwiększyłoby możliwości poszerzenia wiedzy z tego 

przedmiotu. szczególnie, że na 3 roku jest z niego egzamin.” (Lekarski I) 

„Moja grupa miała dość sensowny plan, ale uważam tak dlatego, że widziałam plany innych grup. 

Najbardziej bezsensowne są częste długie przerwy między zajęciami. Trwają one czasami nawet 4h. Dla 

kogoś mieszkającego blisko nie jest to problem jednak dla reszty już tak. Przez to spędza się na uczelni 

cały dzień mimo że same zajęcia trwają w sumie jedynie jakieś 4/5h.” (Lekarski I) 

„Mój plan był bardzo dobry poza piątkami w drugim semestrze, gdy przez cały dzień (od 8 do 17) 

biegałam z zajęć na zajęcia - były przerwy tylko na przemieszczenie się z Anatomicum na Nowowiejską, 

znów do Anatomicum i potem w godzinach największych korków do Centrum Dydaktycznego.” 

(Lekarski I) 

„Kiedyś były tzw. okienka, ale na późniejszych latach studiów nie mam z tym problemów.” (Lekarski I) 

„Plan zajęć nie utrudnia w żaden sposób studiowania, godziny wykładów i ćwiczeń są dobre, brak 

zbędnych przerw między zajęciami, dzięki czemu nie traci się dużo czasu w ciągu dnia, jest dużo czasu na 

naukę i odpoczynek po zajęciach” (Farmacja) 

„Mogę pogodzić studiowanie z pracą.” (Pielęgniarstwo) 

Krytyczne komentarze dotyczące planu zajęć dotyczyły m.in.: 

▪ ogólnego układu zajęć niedostosowanego do potrzeb studentów i warunków studiowania, w tym 

nierównomiernego rozłożenia zajęć, późnych godzin kończenia zajęć 

„3 tygodnie tzn "bezblocza" w październiku sprawiło, że w ciągu roku nie było "przerwy".” (Lekarski I) 

„Jedynym problemem są zajęcia odbywające się w godzinach 17/18 osobiście nie jestem w stanie w pełni 

z nich korzystać ze względu na zmęczenie” (Audiofonologia) 

„6 rok i brak bezblocza to jakaś tragedia.  Zajęcia trwały zdecydowanie za długo. Za mało zajęć przy 

łóżku pacjenta, za dużo seminariów. Za duże grupy.” (Lekarski I) 

„Plan zajęć jest w porządku, pomijając fakt, że np na 4 roku I wl nie było żadnego wolnego bezblocza, 

nawet przed sesją gdzie 3 dni po nie najłatwiejszym zaliczeniu pojawia się najtrudniejszy egzamin na 

studiach czyli egzamin z farmakologii. Wydaje mi się że nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dodatkowo 

porównując plany na I i II wl, wydział drugi ma kilka bloków mniej, dlaczego?? Czy I wydział lekarski nie 

zasługuje na odrobinę wolnego? Np. porównując przedmiot "Choroby zakaźne" I widział na o 1 tydzień 

dłużej zajęcia, a żeby było jeszcze śmieszniej na zajęciach byliśmy w grupach 12 osobowych i w takich 

grupach byliśmy w salach pacjentów. Czy nie można było na I wydziale również ścisnąć zajęć? wtedy 

może i bylibyśmy o 1h dłużej dziennie na zajęciach ale może udałoby się ułożyć mniej skondensowane 

grupy.” (Lekarski I) 

„Bardzo pozne godziny zajec- szczegolnie piatek, duze okienka w ciagu dnia.” (Lekarski I) 

„Bloki jeden za drugim i żadnej przerwy. Nie ma możliwości chorowania na uczelni medycznej bo nie ma 

kiedy odrobić opuszczonych zajęć. Trzeba kombinować. Blok z higieny i epidemiologii trwa 2 tygodnie, a 

kardiologia i nadciśnienie tydzień. To straszne” (Lekarski I) 

„Co roku pojawia się ten problem - przedmioty z których jest egzamin kończące się w ostatnim tygodniu 

roku akademickiego. Szczególnie problemem jest to w przypadku bloków - jedni powiedzą że "jest się na 

świeżo" więc dobrze, ale jednak repetitio est mater studiorum więc przydałaby się przynajmniej 

tygodniowa przerwa między zakończeniem przedmiotu a rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.” (Lekarski I) 

„brak bezbloczy na 4 roku bardzo utrudniał odrabianie ewentualnych nieobecności czy zaległości” 

(Lekarski I) 



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY WARUNKÓW STUDIOWANIA  2017/2018 

25  

 

„W związku z tym, że każda grupa odbywa bloki, z których następnie piszemy egzamin w sesji 

sprawiedliwiej byłoby, gdyby zastosować sesję kroczącą- egzamin tydzień lub dwa po zakończeniu bloku, 

najlepiej w takiej formie jak zaliczenie z psychiatrii dziecięcej- na komputerach, pytania wybierane z puli 

losowo. Dodatkowo, ze względu na różny poziom trudnosci bloków część grup ma więcej lub mniej czasu 

by przygotować się do sesji. Jako ostatni blok przed sesją letnią miałam kardiologię- bardzo ważny 

przedmiot, lecz musiałam podjąć decyzję, czy skupić się na tym, czy uczyć wiecej do egzaminów. DObrze 

byłoby wprowadzić tydzień przerwy przed sesją.” (Lekarski I) 

„Zbyt wiele niepotrzebnych zajęć, przez które zbyt mało czasu zostaje na własną naukę, nie mówiąc już o 

tym, że plan zajęć, wg którego mam spędzać średnio 11-12 godzin na uczelni (+dojazdy), w bardzo 

znaczącym stopniu utrudnia podjęcie pracy z której da się wyżyć, brak jakiegokolwiek czasu na rozwój 

zainteresowań (chyba że w środku nocy) powodem tak długiego siedzenia na uczelni są też zbyt długie, 

bezsensowne okienka” (Fizjoterapia) 

„Zdecydowanie za dużo zajęć jednego dnia - w godzinach 8-20???? To chore i nieludzkie. Nie ma czasu 

na nauke, ani tym bardzeij na rozwijanie własnych hobby, przy okazji odbiera możliwość reprezentowania 

uczelni na zawodach (brak możliwości uczestniczenia w treningach i przygotowaniach) Oprócz tego 

jeździmy w tę i z powrotem po całej Warszawie, przez co całą przerwę zużywamy na dojazdy.” 

(Fizjoterapia) 

„Zdecydowanie mogę stwierdzić, że najgorszy plan, jaki do tej pory miałem, to plan zajęć na VI semestr 

(semestr letni III roku). Chyba każdy byłby zdenerwowany tym, że przez 9 TYGODNI (czyli ponad połowę 

semestru) musi w poniedziałek rano wstawać na wykłady (były to 3 wykłady po 1,5 h), potem siedzieć na 

ćwiczeniach trwających 6 GODZIN ZEGAROWYCH, a na drugi dzień wstawać znowu rano na te same 

ćwiczenia trwające tym razem "tylko" 5 GODZIN ZEGAROWYCH. Chodzi tu o ćwiczenia wymagające 

ogromnej pracy - szukania informacji w wielu książkach, przygotowania do pracy, robienia obszernych 

notatek i następnie wykonywania zadań, polegających na odważaniu, odmierzaniu, mieleniu, itp. Każdy 

raczej domyśli się, o który przedmiot chodzi. Mimo że wtorki, środy, czwartki i piątki wyglądały bardzo 

dobrze, poniedziałki były dla mnie KOSZMAREM. Przez całą tę sytuację znienawidziłem ten przedmiot na 

bardzo długi czas, a każdy kolejny tydzień zaczynałem, będąc totalnie wykończonym po zajęciach 

poniedziałkowych. Nie mogłem też opuścić wykładów, bo potem byłyby pretensje, że studenci nie chodzą 

na wykłady. Wolałem chodzić na wykłady i wykańczać się fizycznie przez cały dzień, niż przychodzić tylko 

na zajęcia na 6 godzin i mieć wyrzuty sumienia.Doskonale wiem, że taki plan spowodowany był tym, że 

remont Wydziału Farmaceutycznego miał się zacząć od części budynku, w której odbywały się zajęcia, o 

których wspomniałem. JEDNAKŻE jeszcze bardziej się zdenerwowałem, kiedy okazało się, że jednak 

remont zacznie się od innej części budynku, więc wyszło na to, że takie ściśnięcie w czasie tych zajęć było 

zupełnie niepotrzebne. Było mi NIEZMIERNIE PRZYKRO, ponieważ przez ponad połowę semestru byłem 

wykończony fizycznie i psychicznie, nie miałem ochoty na naukę czegokolwiek, a jedynym powodem, dla 

którego wracałem co tydzień na uczelnię był przedmiot, który był przez resztę roku nielubiany lub wręcz 

znienawidzony (tutaj też raczej każdy się domyśli, o który chodzi), przez co wydawało mi się, że jestem 

nienormalny, ponieważ moje zdanie zdecydowanie różni się od zdań innych osób, które uważały też, że 

zajęcia odbywające się w poniedziałki i wtorki są bardzo przyjemne.W ciągu tego semestru miałem 

nawracające stany depresyjne, nie chciało mi się jeść, bardzo mało spałem - bo przecież na inne 

przedmioty trzeba znaleźć czas, ale ze względu na liczbę godzin zajęć przekraczającą wszelkie granice nie 

miałem innego wyjścia, niż uczyć się w nocy lub w weekendy. Skutkowało to tym, że tak naprawdę wcale 

nie odpoczywałem, co tydzień coraz bardziej się męczyłem, aż nawet osoby dookoła mnie zauważały, że 

coś jest ze mną źle. W momencie, w którym to piszę, mam już tak naprawdę wolne, ponieważ po tych 9 

tygodniach nieustającej męki nadeszło 6 tygodni nieobfitujących w zajęcia, dzięki czemu mogłem się w 

końcu wyspać, jednak trauma pozostała i nadal jestem jeszcze wykończony psychicznie, przez co nie 

mam ochoty na nic, budzę się codziennie rano i wegetuję przez cały dzień, bo nie wiem, co mam 

robić.Wszystkiemu temu winne są władze Wydziału, które nie potrafiły kontrolować sprawy remontu 

budynku Wydziału Farmaceutycznego. Mam nadzieję, że zanim skończę studia, nie będę musiał 

przeżywać jeszcze raz takiego koszmaru, jaki przeżyłem w tym semestrze. Czasami dosłownie 

odechciewało mi się żyć - to nie jest normalne. Tak samo jak nienormalne jest przygotowywanie takiego 

obciążającego planu zajęć. Gdybym mógł, oceniłbym go nie na 1, lecz na -50.” (Farmacja) 

„Podwójne zajęcia w piątki, brak zajęć w niedziele. Studenci studiów zaocznych w większość pracują w 

ciągu tygodnia, DLATEGO WYBRALI STUDIA ZAOCZNE. Plan zajęć układany pod potrzeby wykładowców- 

a nie płacących za studia studentów!” (Dietetyka) 
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„Zajęcia są bardzo późno, długie przerwy pomiędzy zajęciami np 4 godziny.Zajęcia są porozrzucane po 

całej Warszawie przez co na dojazd i ewentualne zjedzenie posiłku jest bardzo mało czasu.Cały dzień 

wykładów nie ma sensu ze względu na to, że nie da sie skupić przez 10 godzin i na ostatnich wykładach 

ciężko być skupionym.” (Dietetyka) 

„Bardzo wcześnie zaczynamy zajęcia - od 7. A kończymy je bardzo późno o 20:30 wykłady. Nikt nie jest 

w stanie słuchać wykładowcy i czerpać wiedzę z prezentowanych materiałów multimedialnych, bo po 

prostu po takim czasie na nogach któregoś z kolei dnia jest niemożliwe. Dobrym rozwiązaniem byłyby 

wykłady w formie multimedialnego internetowego dostępu. Wtedy każdy mógłby w spokoju i z większym 

skupieniem, oraz zrozumieniem zanalizować i nauczyć się danej wiedzy umieszczonej w prezentacji.” 

(Pielęgniarstwo) 

„Najgorsze w planie zajęć jest, gdy grupa ma zajęcia tuż przed sesją, wraz z seminariami, ciężko wtedy 

przygotować się do egzaminów ze względu na wyczerpanie. Warto umieścić więcej zajęć tuż na początku 

semestru, niż gdy studenci już na początku mają pare tygodni wolnych.” (Pielgniarstwo) 

„Plan zajęć nie dostosowany do osób pracujących. Zajęcia odbywają się już w piątek, co nie powinno mieć 

miejsca na studiach zaocznych. Do tego bardzo długie godziny zajęć, od 8 do czasem nawet 21, to 

zdecydowana przesada, w szczególności że osoby pracujące mają różnie ustalany grafik i muszą iść do 

pracy. Należy też wspomnieć że część wykładowców zapomina o zajęciach, nie informując nikogo nie 

pojawia się, a studenci czekają, marnując swój czas i pieniądze.” (Położnictwo) 

„nierównomierne rozłożenie zajęć, np. poniedziałek cały dzień wykładów, wtorek 1 godzina wieczorem, 

środa 3 godziny w południe, długie przerwy między zajęciami, np. zajęcia zaczynają się rano o 9:30, 

kończą o 11 i przerwa  między zajęciami trwa do 16, brak dłuższych (obiadowych) przerw między 

całodziennymi wykładami (10 min na teleportację do sklepu lub bufetu, powrót i zjedzenie graniczy z 

cudem, samo zjedzenie w spokoju jest ciężkie i raczej zdrowiu nie służy), teleportacja np z Banacha na 

Ciołka w 15 minut (nawet taksówką jedzie się 30 minut, komunikacją miejską w najlepszym przypadku 

40 minut)” (Zdrowie publiczne) 

▪ zbyt długich lub zbyt krótkich przerw między zajęciami (tzw. okienek) uniemożliwiających 

racjonalne i sensowne wykorzystanie czasu wolnego między zajęciami (ten rodzaj uwag zawarty 

został, podobnie jak rok wcześniej, w prawie wszystkich komentarzach o zabarwieniu krytycznym)  

„Czterogodzinne przerwy między jednymi zajęciami a drugimi.” (Elektroradiologia) 

„Czasami było za mało czasu między zajęciami w różnych miejscach, co stanowiło problem z dojazdem na 

czas i uniemożliwiało zjedzenie sensownego obiadu” (Lekarski I) 

„Często w planie pojawiają się dziury pomiędzy zajęciami np 2.5 godziny, które ciezko jest 

zagospodarowac.” (Lekarski I) 

„kilkugodzinne okienka, zajęcia w piątek 8.00-20.00” (Lekarski I) 

„W czasie dnia mamy bardzo dużo krótkich okienek, zamiast jednego dłuższego, przez co mamy problem 

ze zorganizowaniem czasu lub mieliśmy zajęcia od 8.00-20.00 bez dłuższych przerw (najdłuższa trwała 

15 min), w związku z tym od godziny ok15.00 wszyscy mieli problemy z koncentracją.” (Lekarski I) 

„Pół godziny między zajęciami odbywającymi się na różnych kampusach to za mało czasu, aby zdążyć bez 

spóźnienia na zajęcia. Wykładowcy nie wskazywali zrozumienia dla spóźnień, przez co winę ponosił 

student, chociaż nie miał wpływu na tego typu sytuacje.” (Lekarski I) 

„Po porannych zajęciach trzeba czekać 6 godzin na następne zajęcia. Dla osoby która nie mieszka w 

Warszawie jest to duży problem.” (Lekarski I) 

„Ogólnie plan wypadał dobrze poza jednym wyjątkiem: osoba układająca plan stwierdziła, że możliwe jest 

dotarcie w 25 minut z Collegium Anatomicum na aulę na Pawińskiego albo do Szpitala Pediatrycznego, a 

potem z powrotem na Chałubińskiego, przez co można było przybyć na wszystkie zajęcia na czas tylko 

jeśli miało się zapewniony transport samochodem, a nie komunikacją miejską. Skutkiem tego była złość 

osób prowadzących zajęcia wywołana naszymi spóźnieniami, na które nie mieliśmy wpływu, ponieważ 

niemożliwe jest pokonanie tej odległości w tym czasie.” (Lekarski I) 

„Niekiedy mielismy za mało czasu na przejechanie z jednego kampusu na drugi. A czasami jedne zajęcia 

były rano a kolejne dopiero o póżnym popołudniem, co było strasznie kłopotliwe.” (Lekarski I) 
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„Nie miałam długich okienek, zajęcia były w małych odstępach czasu, co było bardzo fajne, tylko 20 

minut między zajęciami z przejazdem między Collegium Anatomicum, a kampusem Banacha to trochę za 

mało” (Lekarski I) 

„Niepraktyczne i zbyt długie przerwy między zajęciami tego samego dnia, a jednocześnie zbyt krótkie na 

powrót na ten czas do domu.” (Lekarski I) 

„3- godzinne przerwy miedzy porannymi a popoludniowymi zajeciami uniemozliwiaja jakiekolwiek 

sensowne zaplanowanie zajęc dodatkowych czy też pracy choćby na pół etatu” (Lekarski I) 

„20 min w porze obiadowej na przejście między zakładami i zjedzenie obiadu to mało.” (Lekarski I) 

„Moja grupa miała dość sensowny plan, ale uważam tak dlatego, że widziałam plany innych grup. 

Najbardziej bezsensowne są częste długie przerwy między zajęciami. Trwają one czasami nawet 4h. Dla 

kogoś mieszkającego blisko nie jest to problem jednak dla reszty już tak. Przez to spędza się na uczelni 

cały dzień mimo że same zajęcia trwają w sumie jedynie jakieś 4/5h.” (Lekarski I) 

„na semestr zimowy miałem zajęcia w poniedziałki: od 8-11/12/13 i później wieczorem od 16 do 18:30 i 

tak samo piątki: poranne bloki + zajęcia popołudniu do 19, po czym przyszedł semestr letni i większości 

grup pozamieniały się te barbarzyńskie godziny, a mojej nadal pozostał plan taki sam ( + nie 

przypominam, żebym zapisywał się na studia wieczorowe ani niestacjonarne, więc oczekiwałbym, żeby 

ten plan nie był z taką "dziura" wiecznie po środku dni, a jak już jest taka konieczność, to żeby 

przynajmniej było to jakoś zrewanżowane w semestrze letnim naprawą sytuacji, a nie wiecznie te same 

grupy mają lepiej dograne plany, a pozostałe to wieczne bieganie w tą i z powrotem na uczelnię nawet 3 

razy w ciągu dnia!)” (Lekarski I) 

„Sometimes there was little time to get from one class to another when they were in different locations.” 

(6-year program) 

„Bardzo dużo okienek. A jak nie ma okienek to jest 5 minut pomiędzy zajęciami, gdzie następne są w 

innym budynku, a po poprzednich - sportowych, wypadaloby wziąć prysznic. Na 4 zajęcia danego dnia, 

na każde trzeba kursowac między kampusem Banacha a Lindleya.” (Fizjoterapia) 

„Zajęcia mam tak ułożone, że kończą się w jednym miejscu Warszawy o danej godzinie i o tej samej 

zaczynają na drugim końcu Warszawy, albo niewystarczający czas na dojazdy na kolejne zajęcia. Z 

drugiej strony są okienka w środku dnia 3h gdzie nie wiadomo co zrobić.” (Fizjoterapia)” Zajęcia trwają 

od rana do wieczora przez 5 dni w tygodniu. Mam wrażenie, że nie został uwzględniony fakt, iż większość 

studentów pracuje- a przez takowy plan zwyczajnie nie ma na to czasu. Przerwy między zajęciami są 

stanowczo za długie. Lepiej byłoby je skrócić i kończyć dzięki temu wcześniej. Ostatnim spostrzeżeniem 

jest nie do końca przemyślana kolejność zajęć np. basen na pierwszych zajęciach.” (Fizjoterapia) 

„Długie przerwy między zajęciami powodują stratę całego dnia. Czasami zajęcia mogłyby być 

skondensowane w pare godzin, a ciągną się od rana do wieczora co jest bardzo męczące, szczególnie dla 

osob mieszkających poza Warszawą. Dodatkowo spędzając cały dzień na uczelni i w jej okolicy czas jaki 

można poświęcić na naukę jest mocno ogarniczony i studenci zostają zmuszeni do uczenia się późnymi 

wieczorami, gdyż nie każdy potrafi wykorzystywać przerwy między zajęciamina naukę, niektórzy 

potrzebują spokoju i nie potrafią się uczyć chociażby w bibliotekach (o ile ma się zajęcia w pobliżu 

takowej). Bardzo słabo zorganizowany plan dokłada tylko zmęczenia studentom, którzy i tak bywają 

obciążeni dużą ilością nauki.” (Lekarsko-dentystyczny) 

„Między zajęciami często są bardzo długie przerwy albo bardzo małe co utrudnia dojazd z jednego 

miejsca do innego. Plan nieprzemyślany, mógł lepiej zostać dostosowany do studentów, tym bardziej 

dojeżdżających, np. zamiast wolnej środy, to poniedziałek albo piątek.” (Techniki dentystyczne) 

„Plan zajęć jest bardzo rozwleczony, pomiędzy zajęciami często występują ogromnie długie okienka 

uniemożliwiające efektywne wykorzystanie dnia. Dodatkowo w drugim semestrze jednego dnia w planie 

mieliśmy pod rząd w jednej sali same wykłady przez ponad 9 godzin, co nie było fizycznie możliwe do 

wytrzymania nawet przez najbardziej pilnych studentów.” (Dietetyka) 

„Dużo przerw pomiędzy zajęciami, gdzie według mnie te przerwy dla studentów są stratą czasu. Kolejnym 

minusem jest to, że zajęcia odbywają się w różnych miejscach Warszawy, gdzie w niektórych 

przypadkach nie da się dojechać na czas na kolejne zajęcia. Plan się zmienia, nikt nie informuje, że coś 

się zmieniło, albo kiedy przyjeżdża się na zajęcia to nagle okazuje się, że ich nie ma co jest bardzo 

niepoważne i pokazuje to brak szacunku.” (Zdrowie publiczne) 
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▪ udostępniania planu zajęć na ostatnią chwilę, wprowadzania zmian do planu w trakcie 

roku akademickiego 

„dwukrotna zmiana planu zajęć, RAZ ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI W PIATEK, A ZAJĘCIA 

ROZOCZYNAŁY SIĘ OD POWNIEDZIALKU, KIEDY MIELISMY MIEC BEZBLOCZE, napomknijmy, ze jest to 

wbrew regulaminowi, ktory jest scisle przestrzegany wobec studentow, ale wobec wladz jak widac nie do 

konca. drugi raz zmiana byla podana w czasie regulaminowym. prosze wziac pod uwage, ze jesli od pol 

roku wiadomo jest, ze dany tydzien jest wolny, to studneci planuja ten czas, zeby moc go wykorzystac 

jak najlepiej, a przy naglej zmianie narazeni sa na nieprzyjmenosci i koszty. Kolejna sprawa jest fakt, ze 

bloki sa ustawione tak, ze nie ma sie prawa zachorowac, czy byc niedyspozycyjnym poniewaz nie ma 

mozliwosci odrobienia zajęć.” (Lekarski I) 

„Ze względu na zmiany planu w ciągu roku akademickiego, starosta grupy nie otrzymał informacji o 

uaktualnieniu planu. Zdarza się, że godziny podane w planie dostępnym na stronie IWL nie są zgodne z 

tymi wyznaczonymi przez Kliniki.” (Lekarski I) 

„Plan zajęć skutecznie uniemożliwia studentom podjęcie jakiejkolowiek pracy w związku z zajęciami, które 

przeplatane są licznymi okienkami. Dodatkowo plan bardzo często ulega zmianie.” (Lekarski I) 

„Na stronie dziekanatu jeden dzień przed rozpoczęciem roku akademickiego wciąż brak jest planu 

studiów, a jeszcze kilka dni wcześniej nie było też przewodników dydaktycznych - studenci nie wiedzą, 

jakie przedmioty (po zmianach ustanowionych jeszcze na początku lub przed wakacjami) będą się 

odbywać na danym roku.” (Lekarski I) 

„Uważam, że plan jest udostępniany za późno. Czėsto poznanie planu jest kluczowe dla na przykład 

ustalenia grafiku pracy. Z kolei przewodniki dydaktyczne na rok 2018/2019 nie są w dalszym ciągu 

udostępnione, mimo zmian programowych, w związku z czym studenci nie są nawet pewni jakie 

przedmioty będą w tym roku realizować, nie mówiąc już o tym, że w przewodnikach znajdują się też 

spisy wymaganych pozycji książkowych na dany przedmiot.” (Lekarski I) 

„Nagłe zmiany planu zajęć, np. w piątek wieczorem otrzymaliśmy wiadomość, że w kolejnym tygodniu, 

który miał być tygodniem wolnym od bloków jednak mamy zajęcia.” (Lekarski I) 

„Jest absolutnie nieprzemyślany, są ogromne przerwy między zajęciami, nie mówiąc już o tym, że sam 

plan otrzymaliśmy na parę dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.” (Analityka medyczna) 

„Zeszły plan nawet nie będę komentować, bo to był jeden wielki bałagan i zabrakło by tu miejsca, ale 

chciałabym się skupić tu na naszym planie na piąty rok (ten rok). Dużo z nas robi już badania do prac 

magisterskich lub pracuje, a niektórzy podjęli się drugiego kierunku studiów, dlatego potrzebowaliśmy 

planu jak najwcześniej, żeby dostosować nasz czas. Inne lata (np. IV lub II) otrzymały mailowo pierwszy 

zarys planu już na początku września, a my dostaliśmy informację, że kiedy będzie, to będzie. Minął cały 

wrzesień, był poniedziałek, został tydzień do rozpoczęcia roku - na stronę internetową zostały wrzucone 

wszystkie plany, tylko nie nasz (przypominam, że inne roczniki otrzymały swoje plany wcześniej drogą 

mailową, a my nadal nie mieliśmy nic). Następnego dnia koleżanka zadzwoniła i otrzymała informację, 

żeby sprawdzać dziś po 16. Nic tego dnia zostało zamieszczone, dopiero w środę rano został 

zamieszczony plan na stronie. W czwartek inna koleżanka była świadkiem rozmowy 2 pracowników 

dziekanatu i usłyszała, że ponoć "się sramy" a propos naszego planu. No kurde. Nam naprawdę był 

potrzebny ten plan, wszystkie inne uczelnie, wydziały WUMu, a nawet roczniki naszego kierunku miały je 

wcześniej i to o wiele wcześniej. Najwidoczniej nas mają wyjątkowo gdzieś.” (Analityka medyczna) 

„plan pojawia się za późno do wiadomości studentów, niczego nie można wczesniej sobie zaplanować 

chociażby prywatnego kursu z angielskiego, który jest w dzisiejszych czasach bardzo ważny. nie można 

zaplanować tez pracy. TO JEST ISTNA TRAGEDIA Z TYM PLANEM. dodatkowo godziny niektórych zajęć są 

wyjęte z kosmosu, są w środku dnia i nawet do pracy nie można pójść” (Farmacja) 

„Plan zajęć co roku publikowany jest w ostatnim tygodniu września co jest ewidentnym złamaniem 

regulaminu studiów ( w roku akademickim 2017/2018 we czwartek 28 września).W tym roku osoby 

odpowiedzialne za ułożenie planu przeszły same siebie - pełny plan zostanie opublikowany w pierwszym 

tygodniu zajęć.” (Farmacja) 

„Plan zajęć podawany jest na ostatnią chwilę co utrudnia zaplanowanie różnych spraw. Zajęcia blokowe 

nie są zgrane z zajęciami ogólnymi, np piedne kończą sie o 14 a kolejne zaczynają o 14 przez co nie ma 

chwili na przerwę.” (Farmacja) 
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„plan zajęć udostępniany jest w przededniu rozpoczęcia zajęć, brak jakiegokolwiek wpływu studentów na 

jego kształt” (Farmacja) 

▪ planowania zajęć dla poszczególnych grup dziekańskich/studenckich 

„Należałam do grupy, która zawsze miała zajęcia wieczorami. W tym roku plan miał być sprawiedliwie 

ułożony, niestety tak nie jest.” (Lekarski I) 

„Nie miałem problemu dotrzeć z zajęć na zajęcia, poza jednym przypadkiem. Mój plan zajęć był ułożony 

dość komfortowo, co jednak zależy głównie od numeru grupy, rzutu itd.” (Lekarski I) 

„Pierwsze grupy z listy mają dogodny plan i nawet przed sesją. Natomiast grupy o ostatnich numerach 

mają plan resztkowy i są wciskane gdzie zostaje miejsce, co powoduje, że plan jest niedogodny, 

szczególnie gdy zbliża się sesja. Rozumiem, że nie można zadowolić wszystkich, ale tak jest co roku, co 

semestr, więc to już jest niesprawiedliwe.” (Lekarski I) 

Pojawiły się również uwagi dotyczące kwestii merytorycznych związanych z planem zajęć, jego 

układaniem. Być może częściowym przynajmniej rozwiązaniem byłoby przyjęcie, przy konstrukcji planu, 

zasady rotacji grup w kolejnych latach, tak żeby nie dochodziło do sytuacji, w której przez cały okres 

studiów jedne grupy mają niemal idealny plan zajęć, a inne zawsze mają zajęcia tak rozłożone, że 

studenci nie mogą sobie zorganizować życia poza zajęciami. 

„Dużo bezsensownych przedmiotów, które mogłyby z powodzeniem zostać przeniesione na platformę e-

learningową. Przyjeżdżanie codziennie na zajęcia na 8:00 po to, żeby 3 godziny posłuchać wykładu mija 

się z celem w XXI wieku jak np. jest na zajęciach z higieny. Polecałbym takie oto rozwiązanie: wszystkie 

wykłady na e-learning włącznie z zaliczeniem, jedno spotkanie na ćwiczenia i jedno spotkanie na 

seminarium pod koniec bloku celem przedyskutowania zdobytych wiadomości. I mniej zajmie godzin 

dydaktycznie pracownikom katedr, więcej czasu zaoszczędzimy na dojazdy i nauka będzie bardziej 

efektywna.” (Lekarski I) 

„Godziny zajęc są w porządku. Uważam natomiast, że każdy rok powinien mieć chociaz 1 tydzień bez 

bloków, ponieważ w przypadku nawet 1 dnia nieobecności z powodu choroby po prostu nie ma szans na 

odrobienie ich bez robienia sobie kolejnych zaległości na innym bloku. System nieuznawania nieobecności 

nawet z powodów zdrowotnych przez wiele zakładów to nieporozumienie. Traktuje się nas jak dzieci, a 

nie jak dorosłych, rozsądnych ludzi.” (Lekarski I) 

„moja grupa od kilku lat jest "ostatnim rzutem" i ma zajęcia o nieludzko późnych porach, nie powinno być 

tak, że są nieliczne grupy, które maja zawsze zajęcia wieczorami, a plan innych nie obejmuje od początku 

studiów żadnych popołudniowych zajęć, nie mówiąc już o tych odbywających się późnym wieczorem” 

(Lekarski I) 

„Niektóre grupy kolejny rok mają przedmioty(genetykę, biologię molekularną) do kwietnia, a reszta 

znowu kończyla przed samą sesją. Jest to bardzo niesprawiedliwe, bo niektórzy mogą się spokojnie 

skupić na przygotowywaniu do sesji, a inni muszą się przejmować zaliczeniami min z genetyki, biologii 

molekularnej. To, że cześć grup miała psychologęe lekarską w 1 semestrze równiez byla krzywdzaca dla 

osob ktore mialy ten bezsensowy przedmiot w 2 semestrze. Pierwszy semestr standardowo spokojniejszy, 

z mniejsza liczba przedmiotow, natomiast w 2 ilosc przedmiotow nieproporcjonalnie wieksza niz w 

semestrze zimowym. Niektore grupy miały po 2 dni w tygodniu wolne inne ani jednego!” (Lekarski I) 

„Niemalże codziennie mam po 3, 4h przerwy między zajęciami. Dla kogoś kto mieszka obok kampusu to 

dobrze, bo może wrócic do domu i pouczyć się czegoś, ugotować obiad, sprzątnąć. Natomiast dla kogoś 

kto mieszka około 1h jazdy od kampusu, powrót do domu zupełnie mija się z celem, więc te 3, 4h 

przerwy siedzi się bez sensu na kampusie, bo nie ukrywajmy ciężko się skupić na nauce w tym czasie, 

kiedy czeka się ze znajomymi z grupy, poza tym podręczniki zazwyczaj ważą kilogramy, a na zajęciach 

wystarczy mieć zazwyczaj zeszyt, więc nikt nie nosi ze sobą cegieł formatu A3 ważących po 5kg. Z 

drugiej strony, w opozycji do przerw, jest poniedziałek. Zajęcia od 10 do 19.40, z 1 godzinną przerwą. Z 

czego na 2 z tych zajęć wejściówki. Już sam fakt zajęć do 19.40 - po pierwsze prowadzący zazwyczaj są 

tak zmęczeni i znudzeni opowiadaniem tego samego 4 raz, że sami nie wiedzą co robią i otwarcie 

przyznają, że nie mają siły prowadzić zajęć. Dwa, my po całym dniu skupienia też nie mamy siły sie 

skupić na tym co się dzieje na zajęciach a już tym bardziej w nich aktywnie uczestniczyć. Trzy, wracanie 
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do domu w zimie, o 20, przez te krzaki z przy zakładzie Fizjologii.... Osobiście, za każdym razem 

miałam/em wrażenie, ze zaraz ktoś mnie napadnie.” (Lekarski I) 

„Warto byłoby stosować roszady, bo niektóre grupy od rozpoczęcia studiów mają "lepszy plan", tzn. mają 

któryś dzień wolny lub szybciej kończą zajęcia. Z kolei inne grupy od początku trafiają na wieczorne 

zajęcia w piątki i poniedziałkowe poranne ćwiczenia. Jest to bardzo denerwujące, zwłaszcza dla osób 

spoza Warszawy, które przez taki rozkład zajęć, do domu mogą wracać tylko w czasie dłuższych przerw.” 

(Lekarski) 

„Dzienna ilość godzin spędzanych na uczelni jest zbyt duża względem ilości materiału, który student musi 

przyswoić w samodzielnym zakresie. 30-minutowe przerwy między zajęciami uniemożliwiają powrót do 

domu czy wybranie się na posiłek- ten czas musi zostać przeznaczony na punktualne dotarcie na 

następne zajęcia. Obowiązkowe zajęcia trwające do godziny 19/20 nie pozwalają studentowi na podjęcie 

dorywczej pracy za względu na całkowity brak wolnego czasu.” (Fizjoterapia) 
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5 | Ocena Wirtualnego Dziekanatu 

W analizowanej edycji badania Wirtualny Dziekanat uzyskał średnią ocenę 3,57, niższą od 

tych, które studenci przyznawali w dwóch poprzednich latach (3,77), a krytyczne oceny 

ponownie dotyczyły m.in. problemów z dostępem do systemu przy równoczesnym korzystaniu 

z WD przez większą grupę studentów (szczególnie w okresie zapisów na fakultety), błędów 

merytorycznych i technicznych pojawiających się w WD.  

Większość respondentów pozytywnie oceniło funkcjonalność obecnej formy Wirtualnego Dziekanatu 

(WD), dostępnego dla studentów po zalogowaniu się poprzez system SSL-VPN (59% odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” i „tak” – w poprzednich dwóch latach takich odpowiedzi było odpowiednio 65% i 

66%, a w roku 2013/2014 - 70%). Zróżnicowanie ocen wystawionych przez studentów poszczególnych 

wydziałów jest znacznie mniejsze niż w poprzedniej edycji i obecnie waha się od 67% na WLD do 52% na 

WF. W ubiegłym roku wartości te mieściły się między od 83% na WLD do 62% na WNoZ, rok wcześniej 

było 71% ocen pozytywnych na WF i 64% na I WL. W roku akademickim 2014/2015 zróżnicowanie to 

mieściło się w przedziale od ponad 74% na WF do 63% na I WL, a rok wcześniej zróżnicowanie to było 

najmniejsze i zawierało się w przedziale od 72% pozytywnych odpowiedzi na I WL do 68% na WF. 

Średnia ogólnouczelniana ocena WD wyniosła 3,57 (w skali od 1 do 5) i jest niższa od oceny 

dokananej przez studentów w poprzedniej edycji badania, kiedy to wynosiła 3,77. System WD ponownie 

najwyżej ocenili studenci WLD (3,86, w ub. roku – 3,93), najniżej studenci WF (3,52, w ub. roku 3,82). 

 

Rysunek 11: Ocena funkcjonalności obecnej formy WD 

 

Rysunek 12: Średnie oceny funkcjonalności obecnej formy WD na poszczególnych Wydziałach 

W skali całej Uczelni 17% (w ub. roku niespełna 5%, a rok wcześniej – 4%, w roku 2014/2015 - 13%, 

a w roku 2013/2014 - 12%) uczestników badania zadeklarowało, że w czasie korzystania z WD napotkali 

na problemy z użytkowaniem systemu. Odsetek respondentów, którzy mieli problem z WD był, 
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najwyższy wśród studentów WF (23%) oraz I WL (ok. 20%). Na pozostałych Wydziałach odsetek ten 

kształtował się na poziomie od 8% (WLD) do 15% (WNoZ i II WL). 

Problemy podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej, najczęściej dotyczyły: 

▪ przestarzałej, mało intuicyjnej formy, braku dostępu, małej użyteczności 

„Problematyczny jest interfejs, przestarzały i nieintuicyjny. Problemem tez jest rozbicie wiadomości, 

wyników egzaminow czy ocen z różnych zakładów na różnych portalach zmiast w jednym miejscu - w 

elektronicznym dziekanacie. Dodatkowo czas uwzględnienia nowych  informacji w e-dziekanacie jest za 

długi!” 

„bardzo nieprzejrzysta forma na początku użytkowania, trudno się odnaleźć porównując wirtualne 

dziekanaty innych uczelni” 

„PRZEZ DWA LATA informatycy nie mogli dać mi dostępu do logowania się na fakultety, co uważam za 

skandal.” 

„Portal jest mało przejrzysty i nieintuicyjny” 

„Jest bardzo nieczytelna, wiec długo zajmuje coś znaleźć.” 

„brak przejrzystości strony” 

„Nieczytelne Menu, ciężko się odnaleźć na stronie” 

„nie działa tak jak powinien, jak działa to świetnie, najczęściej wyświetlają się puste strony lub wyrzuca 

błąd o przepełnionym serwerze” 

„Brak możliwości zmiany utraconego hasła bez kontaktowania się z administratorem sieci (problem z 

usługą zmiany utraconego hasła).” 

„System jest źle skatalogowany, wszystkie funkcje które uczelnia od niego wymaga tam są, ale ich 

przystępność dla kogoś kto pierwszy raz ma z nim doczynienia i nie jest skłonny przejrzeć wszystkie jego 

zakamarki, a następnie zapamiętać kolejność kliknięć która go tam doprowadzi jest podstawą Nie 

używania go przez wielu studentów. Zapłaćcie wreszcie porządnemu informatykowi, żeby to dobrze zrobił, 

a statystyki korzystania jak i wypełnialnosc ankiet wzrośnie!” 

„… Jest także chore, że na stronach WUM jest tyle różnych zestawów danych do logowania (doliczyłem się 

chyba siedmiu par, ponadto często wymagana jest dodatkowa rejestracja). Między innymi WD, strona 

zakładu anatomii, strona biblioteki, rejestracja na fakultety, rejestracja na WF, rejestracja na egzaminy 

wszystkie mają inne dane do logowanie, czego po prostu nie sposób spamiętać.W WD nie ma praktycznie 

żadnych praktycznych informacji. W sumie to prócz danych osobowych to są tam praktycznie tylko linki. 

Zero np. wyników kolokwiów, fakultetów, na które jest się zapisanym itd.I trudno się dostać na WD. 

Radzę wpisać w Googla "wirtualny dziekanat WUM" i zobaczyć, że najpierw wchodzimy na jakąś stronę, 

gdzie dopiero jest link do strony z logowaniem, tam się logujemy i nas przenosi na inną stronę, gdzie 

jeszcze trzeba kliknąć jeden z linków by się do WD dostać. I każda strona wygląda inaczej. Pamiętam, że 

na początku studiów miałem duży problem z ogarnięciem co tam się w ogóle dzieje.” 

▪ logowania się do systemu, wylogowywania w trakcie sesji 

„problem z logowaniem” 

„Bardzo długi czas logowania” 

„Trudności z zalogowaniem” 

„nie mogłam się zalogować, strona zawieszała się, odświeżanie nie pomagało i dopiero powtórne jej 

otwarcie z wyników wyszukiwarki google pomogło” 

„Były problemy z zalogowaniem.Ponadto strona bardzo szybko nas wylogowuje, co absolutnie utrudnia 

wypełnienie studenckiej ankiety (bo trzeba mieć cały tekst oddzielnie zapisany).” 

„Za każdym razem, kiedy rozpisuję się w ankiecie, sesja wygasa i muszę wszystko pisać od nowa, jeśli 

gdzieś indziej nie przepisałem na wszelki wypadek swoich odpowiedzi. Jest to niemiłosiernie wkurzające.” 
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▪ nieaktualnych, niepełnych i/lub niewłaściwych danych w systemie 

„Brak ocen z zaliczonych przedmiotów” 

„Brak wpisanych aktualnych ocen, praktyk, koła naukowego.” 

„Brak wpisanych ocen dwa miesiące po zaliczeniu wszystkich przedmiotów.” 

„Brak wpisywania zaliczeń z przedmiotów nawet po upływie ponad pół roku od momentu ich faktycznego 

zaliczenia” 

„nie wpisanych wszystkich ocen z zaliczonego przez dziekana roku, oraz obecne kierunki studiów na które 

skaładałam papiery, ale ich nie rozpoczęłam np. dietetyka.” 

„rzadka aktualizacja informacji - nawet po zakończeniu roku akademickiego nie ma wpisów za fakultety z 

zimowego semestru” 

„Indeks elektroniczny nie działa, dodatkowo z dużym opóźnieniem wpisywane są zaliczenia.” 

„Jestem wciąż zarejestrowana na kierunek Farmacja, mimo że zrezygnowałam z niego już 5 lat temu- 

panie z dziekanatu obiecały to wykasować już 4 lata temu i nic na razie nie zrobiły” 

„ciągle nic tam nie ma, nie są uzupelniane oceny, osiągniecia, koła naukowe” 

„Ekhem... Ogólnie to ja nie wiem nawet czy zaliczyłam pierwszą pomoc albo fakultet tak na prawdę... 

Dość zabawne pytanie. Można je zadać gdy WD zacznie w ogóle działać, taka sugestia?” 

▪ małej przejrzystości informacji 

„Cieżko jest znalezc interesujące mnie informacje.” 

„Ciężko jest cokolwiek znaleźć i przede wszystkim w ogóle dostać się do WD” 

„Mało przejrzysta strona, tylko wybrane informacje trafiają do wirtualnego dziekanatu, uważam że 

wszystkie informacje łącznie z ocenami kolokwiów zaliczeń egzaminów itp powinny być w jednym miejscu 

aby nie wywoływać zbędnego zamieszania. Każda katedra poblikuje informacje w inny sposób i gdyby nie 

współpraca studentów (komunikacja przez portale społecznościowe) wiele informacji nie docierały by do 

Nas w odpowiednim czasie.” 

▪ zapisów na fakultety 

„Rejestracja na fakultety” 

„Zapisy na fakultety” 

▪ trudności w użytkowaniu systemu za pomocą urządzeń mobilnych 

„na telefonie nie używalne” 

„Nieprzejrzysty interfejs, trudny w obsłudze z urządzeń mobilnych.” 

„Obsługi za pomocą urządzeń mobilnych.” 

Najważniejszą, podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej, funkcjonalnością, jakiej studenci 

oczekują od Wirtualnego Dziekanatu, jest umieszczenie w nim planu zajęć oraz informacji o 

miejscu ich prowadzenia. Studenci postulują ponadto o wprowadzenie elektronicznego 

indeksu jako jedynej formy dokumentu gromadzącego informacje o toku studiów oraz 

umieszczanie na WD listy obecności na zajęciach. 

Uczestnicy badania byli proszeni o wskazanie maksymalnie trzech najistotniejszych funkcjonalności, 

które powinien zawierać Wirtualny Dziekanat (z zaprezentowanej im listy). Rozkład odpowiedzi na 

to pytanie, w skali Uczelni przedstawiają się następująco: 

▪ plany zajęć oraz informacja o miejscu ich przeprowadzania (35% wskazań, w ub. roku 35%) 

▪ elektroniczny indeks ocen cząstkowych (33%, w ub. roku 35%) 

▪ listy obecności na zajęciach (27%, w ub. roku 28%) 

▪ materiały dydaktyczne (22%, w ub. roku 26%) 

▪ informacje o nauczycielach akademickich - terminy dyżurów, dane kontaktowe itp. (17%, w ub. 

roku 18%) 



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY WARUNKÓW STUDIOWANIA  2017/2018 

34  

 

▪ dostęp do e-sylabusów (7%, w ub. roku 6%) 

▪ dostęp do poczty akademickiej (6%, w ub. roku 6%) 

W odpowiedzi na prośbę o wybranie trzech najważniejszych funkcjonalności WD niektórzy studenci 

spontanicznie stwierdzali, że wszystkie wymienione w ankiecie funkcjonalności powinny się znaleźć w 

systemie WD. Pojawił się postulat, aby uczelniany Wirtualny Dziekanat spełniał choć jedną z funkcji 

dziekanatu, zamiast być tablicą ogłoszeń. 

„wszystkie z wymienionych funkcjonalności jakie powinien zawierać WD powinny być wprowadzone od 

razu, a nie co roku się o to pytacie i nic w tej kwestii się nie zmienia, a przydał by się np elektroniczny 

indeks, zamiast biegać z papierowym i się tylko męczyć tracąc czas, materiały, sylabusy również powinny 

być ogólnodostępne, a nie utajniane jakby były dziedzictwem narodowym, listy obecności też powinny 

być ogólnodostępne, co ułatwiałoby funkcjonowanie i naukę do odrabiania zajęć, tracenie czasu na 

proszenie się wykładowców o listę obecności lub podanie godzin do odrobienia jest męczące, dodatkowo 

często zdarzają się przez to błędy, że wykładowca wpisuje nieobecność, gdzie było się na zajęciach, a 

później jest problem ze sprostowaniem, bo nie zgłosiło się od razu błędu „„A dlaczego nie wszystkie te 

elementy?” 

„nie rozumiem czemu tylko max trzy rzeczy mogę wybrać- zaznaczyłabym wszystkie” 

„All the options presented here are important ones.” 

„najlepiej wszystkie z powyższych” 

„zebranie wszystkich powyższych danych w WD znacznie ułatwiłoby funkcjonowanie na uczelni studentom 

i nauczycielom akademickim” 

„Wszystko co wymienione powyżej, obecnie forma WD jest niefunkcjonalna. Można powiedzieć, że 

praktycznie nie istnieje.” 

„Powinny być tu wszystkie wyżej wymienione. W jednym miejscu,  komfortowo dla studenta.  Bo to, że 

informacje o każdym zakładzie są na innej stronie to meczarnia jak chce się coś znaleźć. Już nie mówiąc 

o tym, że większość tych stron aktualizowana jest raz na 10000 lat” 

„Tak naprawdę wszystkie powyższe rzeczy” 

„Wszystkie z powyższej listy byłyby świetne! Natomiast szczególnie listy obecności na zajęciach to coś, co 

by się przydało - bo nie ma w tym momencie żadnej wirtualnej alternatywy” 

„Chociażby którąkolwiek z funkcji rzeczywistego dziekanatu? Bo póki co to jest Wirtualna Tablica ogłoszeń 

- i to taka która wisi w podziemiach Pawińskiego i ostatnio była tam wywieszona informacja jak Maria 

Curie dostała Nobla...Jest tyle rzeczy które można załatwić online, jak złożenie podań, z wyświetleniem 

ich statusu, daty ważności badań okresowych z automatycznym system powiadamiania studenta, jak i 

bardzo przysłowiowe jak na tą uczelnie - dostęp studentow do układania własnego planu zajęć bez 

potrzeby blagania na kolanach u UTS... 

Podkreślając znaczenie niektórych funkcjonalności studenci wskazywali na konieczność: 

▪ zamieszczania ważnych dla studentów informacji (m.in. listy obecności, planów zajęć, wszelkich 

zmian) 

„Internetowy formularz kontaktu, internetowe formularze do wypełnienia (wnioski). Częstsza aktualizacja 

danych, obecnie wygląda na to że dzieję się to raptem raz do roku.” 

„liczba NIEobecności dla danego studenta na okreśłonych zajęciach, terminy zaliczeń” 

▪ możliwości składania wniosków on-line, kontaktu z pracownikami dziekanatów, 

załatwiania różnych spraw 

„możliwość kontaktu z pracownikami dziekanatu, możliwość załatwiania spraw administracyjnych on-line 

(przesyłanie dokumentow, składania wniosków, uzyskiwania zaświadczeń w formie elektronicznej w dwie 

strony), indeks elektroniczny (realnie działający, pozwalający zupełnie zrezygnować ze zbierania 

podpisow w formie papierowej)” 
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„Internetowy formularz kontaktu, internetowe formularze do wypełnienia (wnioski). Częstsza aktualizacja 

danych, obecnie wygląda na to że dzieję się to raptem raz do roku.” 

„myślę, że powinnien wyglądać podobnie do systemu USOS Uniwersytetu Warszawskiego przez który 

można sprawdzać wszystkie informacje dotyczące zajęc, wykladowców, a nawet składac podania online. 

Ułatwiłoby to załatwianie formalności nam studentom i Paniom z dziekanatów i sekretariatów.” 

▪ umieszczenia informacji o nauczycielach akademickich 

„infromacje o prowadzących zajecia są kluczowe ! Często na pierwszych zajęciach nie ma wiadomości 

gdzie konkretnie mamy czekać na prowadzących a sama nazwa szpitala jest niewystarczająca.” 

▪ dostępu do ankiet ewaluacyjnych 

„Możliwość wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po każdym tygodniu klinicznym. Dużo łatwiej jest oceniać 

jakość kształcenia na bieżąco.” 

W dodatkowych uwagach na temat WD studenci zwracali uwagę na problem indeksów elektronicznych, 

opóźnień w aktualizacji danych, niewielką funkcjonalność WD istniejącego w obecnej postaci. 

„Oceny wpisywane są z bardzo dużym opóźnieniem. Wpisywanie zaliczeń przedmiotów na bieżąco 

pozwalałoby na uniknięcie niedomówień i ułatwiałoby zorientowanie się w swojej sytuacji ocenowo-

zaliczeniowej.” 

„ZRÓBCIE INDEKS ELEKTRONICZNY DLA STARSZYCH ROCZNIKÓW!!!!!!!!!!!!!!!! Więcej uwag nie 

pamiętam,  za żadne nie żałuję,  proszę o ogarnięcie się uczelni i wykroczenie w XXI wiek <3” 

„Indeksy papierowe są przestarzałe. Na wielu uczelniach funkcjonują tylko elektroniczne indeksy i jest to 

najlepsza możliwa forma.” 

„Wirtualny Dziekanat powinien zastąpić indeksy.” 

„To chyba najlepsze miejsce na taką uwagę - papierowe indeksy.Jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe 

dlaczego ciągle musimy się z tym męczyć. Tak, "męczyć" to właściwe słowo. 1) osoby rok niżej nie mają z 

tym problemu, nie muszą tracić czasu chodząc po zakładach, nie muszą przechodzić przez te wszystkie 

RODO uciążliwości, niekiedy indywidualne oddawanie, kolejki. Skoro ten system już istnieje- czemu więc 

nie obejmuje on także wyższych roczników?2) na stronie wirtualnego dziekanatu i tak wyświetlane są 

oceny- to mocno irytujące, gdy widzisz, że "OK, masz ocenę, ale i tak musisz pójść do sekretariatu 

zakładu ( o ile będzie czynny), zostawić indeks, poczekać swoje, odebrać go". Na co więc tam jest ta 

ocena, skoro i tak wciąż potrzebujemy podpisów jako dowodu? I tak kilkanaście razy” 

„W obecnym kształcie nie ma sensu. Na koniec dnia i tak trzeba pojechać na uczelnie żeby się 

czegokolwiek dowiedzieć lub załatwić.” 

„Myśle, że Wirtualny Dziekanat z wynikami z zaliczeń powinien być bardziej honorowany aby obyć się bez 

zbędnego zbierania podpisów na karcie osiągnięć w czym nie widzę sensu” 

„WD wygląda jakby trwały nad nią prace modernizacyjne (ale niewiele się tam zmienia).” 

„nikt i tak przeważnie z tego nie korzysta, bo nie ma tu przydatnych informacji” 
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6 | Ocena Biura Spraw Studenckich (BSS) 

Kolejny rok ogólna średnia ocena pracy Biura Spraw Studenckich (w poprzednich latach Dział 

Obsługi Studentów) utrzymuje się na zbliżonym poziomie, choć jest wyższa niż w poprzednich 

latach. W tegorocznej edycji badania wynosi ona 3,58 (w ub. roku wynosiła 3,52, rok 

wcześniej 3,49, w roku 2014/2015 - 3,50, a w roku 2013/2014 - 3,49). Ponownie, podobnie 

jak miało to miejsce w poprzednich edycjach badania, jedynie niespełna 45% respondentów 

pozytywnie oceniło stosunek pracowników działu do studentów.  

Studenci, którzy wzięli udział w badaniu, ocenili Biuro Spraw Studenckich dając średnią ocenę 3,58 

(w skali od 1 do 5). Najwyższą ocenę uzyskała „terminowość załatwiania spraw” (3,76). Dostępność dla 

studentów została oceniona na 3,63, a zrozumiałość informacji zamieszczanych na stronie BSS i w 

gablotach na 3,58. Najniżej, choć wyżej niż rok wcześniej, oceniono stosunek pracowników BSS do 

studentów (3,38, w poprzedniej edycji badania - 3,35). 

Odsetek studentów pozytywnie oceniających poszczególne aspekty pracy BSS jest stosunkowo niski. 

Najwięcej pozytywnych ocen (58%) uzyskała terminowość załatwiania spraw. Dostępność dla studentów 

pracowników Biura dobrze oceniła jedynie nieco ponad połowa respondentów (54% odpowiedzi „bardzo 

dobrze” i „dobrze”), a kryteria zrozumiałość informacji uzyskały jedynie 51% takich ocen. Stosunek 

pracowników BSS do studentów uzyskał jeszcze mniej pozytywnych opinii (47%). W szczególności 

niepokoić może nadal wysoki i jednocześnie wyższy niż w latach poprzednich odsetek negatywnych ocen 

w przypadku kryterium „stosunek pracowników Biura do studentów” – 21% (w roku akademickim 

2016/2017 ocen takich było 18%, a rok wcześniej tylko 14%). 

 

Rysunek 13: Ocena wybranych aspektów pracy Biura Spraw Studenckich WUM 

Dostępność BSS dla studentów ponownie najwyżej ocenili studenci I WL. Ponad 62% studentów tego 

Wydziału pozytywnie oceniło ten aspekt pracy Biura. Najniższe oceny przyznali studenci WF (30% ocen 

pozytywnych, a blisko co czwarty student tego wydziału - 23% - wystawił ocenę negatywną). 
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Rysunek 14: Ocena dostępności BSS dla studentów 

 

Rysunek 15: Średnie oceny dostępności BSS dla studentów 

Terminowość załatwiania spraw w BSS – ten aspekt pracy BSS najwięcej pozytywnych ocen zebrał 

wśród studentów I WL (67%), najmniej wśród studentów WF (38%). Stosunkowo częściej niż przeciętnie 

terminowość załatwiania spraw w BSS, podobnie jak w poprzednim roku akademickim, krytycznie oceniali 

studenci studiów niestacjonarnych (d. zaocznych) oraz studiujący na studiach II stopnia. 

 

Rysunek 16: Ocena terminowości załatwiania spraw w BSS 
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Rysunek 17: Średnie oceny terminowości załatwiania spraw w BSS 

W obecnej edycji badania stosunek pracowników BSS do studentów najniżej ocenili studenci WF. 

Średnia ocen wśród studentów tego wydziału wynosi 2,69 i jest niższa niż rok wcześniej (2,95).  Średnia 

dla całej Uczelni to 3,38. 

Stosunek pracowników BSS do studentów najwyżej ocenili studenci I WL (średnia 3.66). 

 

Rysunek 18: Ocena stosunku pracowników BSS do studentów 

 

Rysunek 19: Średnie oceny stosunku pracowników BSS do studentów 
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pozytywnych wśród studentów I WL (55%), a najmniej wśród studentów WF (35%). Około 36% 
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Rysunek 20: Ocena zrozumiałości informacji zamieszczanych na stronie i w gablotach BSS 

 

Rysunek 21: Średnie oceny zrozumiałości informacji zamieszczanych na stronie i w gablotach BSS 

Zdecydowana większość respondentów (84%) nie napotkała problemów przy załatwianiu spraw 

w Biurze Spraw Studenckich. 

Wśród tych, którzy napotykali na problemy przy załatwianiu spraw w BSS, stosunkowo najczęściej, 

podobnie jak rok wcześniej, byli studenci WF (co czwarty student tego wydziału potwierdził, że miał 

problemy przy załatwianiu spraw w BSS). 

 

Rysunek 22: Odsetek studentów, którzy napotkali na problemy przy załatwianiu spraw w Dziale Obsługi Studenta 
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Uczestnicy badania mieli możliwość zamieszczenia swoich komentarzy i opinii na temat funkcjonowania 

BSS.  

W zdecydowanej większości wypowiedzi studenci krytycznie opisywali swój kontakt z BSS sygnalizując 

m.in.: 

▪ nieodpowiedni stosunek pracowników BSS do studentów 

„pomimo godzin pracy do godziny 16 kiedy o 14:45 specjalnie z daleka przyjechałam na WUM i przyszłam 

poprosić o jeden dokument (następnego dnia rano zajęło to 20 sekund) Pani powiedziała mi, że nie 

pomoże mi w niczym bo dziś jest za gorąco i kończy pracę wcześniej, o 14:30 (po czym siedziała wraz z 

drugą Panią w tym pokoju i nie dała się przekonać). WSZYSTKIM TEGO DNIA BYŁO GORĄCO. dziękuję 

bardzo, że straciłam łącznie 3 godziny na dojazd tego dnia oraz 3 kolejnego, łącznie 6 godzin w 

transporcie miejskim właśnie w tym upale tylko dlatego, że nie chciało się Pani poświęcić mi niecałej 

minuty swojego czasu, było mi bardzo przykro.” 

„Stosunek Pań obsługujących do studentów jest okropny, poniżający i bardzo stresujący, dlatego 

rezygnuje z załatwiania jakichkolwiek spraw, aby nie mieć z nimi kontaktu.” 

„Pani sekretarka bardzo nieprzyjemnie odnosiła się do mnie osobiście jak i telefonicznie. Brak pomocy w 

przyjęciu papierów lekarskich.” 

„Panie są w godzinach pracy nieosiągalne, bardzo często biuro jest zamknięte a pół godziny później pani 

wraca z ciastkiem czy kawą, a student czuje się wtedy niezbyt przyjemnie. Dodatkowo panie Bardzo 

kurczowo trzymają się zasad nie są nastawione na pomoc w przypadku chociażby spraw związanych ze 

stypendium socjalnym. Nie chcą uwzględniać przypadków nadzwyczajnych, których nie mają 

uwzględnionych w swoich zasadach.” 

„Pani która opiekuje się studentami wydziału lekarsko-dentystycznego ma żal do wszystkich że tam 

pracuje. Wszystko jest dla niej problemem. nie da się nic załatwić bez min i westchnień. za co ta Pani nas 

tak nienawidzi?” 

„Pani odesłała mnie z dokumentami, gdyż nie była w stanie zrobić kopi jednej srony z 30 które 

składałem” 

„Stosunek Pań pracujących w Biurze Spraw Studenckich do studentów kierunku lekarskiego, 

audiofonologii, logopedii i elektroradiologii jest niesympatyczny i nieodpowiedni. W zakresie kompetencji 

pracujących na tych stanowiskach osób leży pomoc studentom, często osobom pogubionym i 

niezorientowanym, w załatwieniu formalności przy składaniu wniosków. Zupełnie zrozumiałe jest, że 

studenci czy ich rodzice nie są tak biegli w kwestiach potrzebnych dokumentów, zaświadczeń jak 

wykwalifikowani Pracownicy Biura Spraw Studenckich i nie zawsze wiedzą dokładnie co jest potrzebne i 

jak wypełnić wnioski. Natomiast od Pań jest się ciężko czegokolwiek dowiedzieć, odpowiedź na pytania 

zwykle udzielana jest od niechcenia ("proszę sobie przeczytać w rozporządzeniu rektora"), absolutnie 

brakuje zaangażowania, chęci i zwyczajnej ludzkiej życzliwości. Tak niewiele dobrej woli by wystarczyło, 

żeby ułatwić sytuację wielu studentów, dla których uzyskanie stypendium warunkuje być albo nie być na 

wymarzonych studiach. Tymczasem Panie zachowują się, jakby stypendia wypłacały z własnej kieszeni. 

Załatwianie czegokolwiek w tym miejscu jest dla mnie stresujące, męczące i frustrujące.” 

„Wchodząc do BSS, powinno mieć się poczucie „bezpieczeństwa” i uprzejmości, niestety Panie raczej 

nawet nie uśmiechną się na moment.” 

„Panie tam sa tragicznie niemile, jakby odbywaly kare bedac w pracy” 

„Nieuprzejme komentarze ze strony pracownika biura, typu "To pan tego nie wie? Który raz już pan 

składa dokumenty" podczas składania dokumentów o akademik i pytaniu o brakujące oraz bezpodstawne 

doliczenie do dochodu zysku, jaki miałem rzekomo uzyskać z ziemi na której stoi mój dom, z podwójną 

powierzchnią, gdzie jednocześnie tłumaczyłem i przedłożyłem stosowne dokumenty, iż żaden z członków 

mojej najbliższej rodziny nie prowadzi działalności gospodarczej.” 

„Brak kultury osobistej pracowników i robienie łaski przy odbieraniu skierowania na badania.” 

„… Dodatkowo panie pracujące w biurze nie są skłonne do pomocy. Ich stosunek do studenta jest wręcz 

lekceważący, udzielenie jakiejkolwiek konkretnej informacji jest już za trudne. Przechodziłam to już drugi 

raz i znowu przynosi to dużo stresu.” 
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„Na 1,5-1 godzinę przed zamknięciem, Pani była stwierdziła, że jest już późno na załatwianie spraw 

studenckich.” 

„niechęć pracowników do udzielania informacji. nieznajomość przepisów uczelni co do wyliczania dochodu 

podczas składania dokumentów o stypendium socjalne.” 

„niemiłe i aroganckie panie, które nie potrafią odpowiedzieć na pytania oraz robią sobie długie przerwy na 

obiad” 

„Wydania dokumentu, który składałam na początku studiów . Mieliśmy złożyć ten dokument ponownie 

przed samymi praktykami, udałam się więc do BSS aby odbić ten dokument (mieszkam daleko, po 

dokument musiałabym udać się do przychodni po raz kolejny a nie miałam pewności czy akurat w ten 

weekend kiedy przyjadę będzie otwarta).Niestety Pani poinformowała mnie, że nie będzie teraz szukać 

mojej teczki i ma być to ksero oryginału (dokument w teczce był oryginałem)po za tym był dzień kiedy 

BSS jest nieczynne dla studentów .Próbowałam wytłumaczyć Pani, że wiem jakie dokumenty oddawałam, 

że zajmie jej to tylko chwile, aby to znaleźć (w momencie kiedy przyszłąm do BSS nie była specjalnie 

zajęta), a ja zaoszczędzę czas i pieniądze na podróży do domu. Pani w swojej całej wypowiedzi była na 

tyle niemiła i nieuprzejma , że wyszłam z pokoju bez słowa .” 

„Pani przy załatwianiu spraw dotyczących stypendiów jest bardzo niemiła, nie tłumaczy wystarczająco 

dobrze wypełniania dokumentów, na jakiekolwiek pytania odpowiada zniecierpliwionym tonem. 

Dodatkowo godziny pracy są takie że często pokrywają się z planem i nie ma kiedy stawić się w BBS, a 

parę min przed zamknięciem już pani nie pozwala wejść.” 

„Pani zawsze je lub ma przerwę, a student jest najgorszym złem, który przychodzi i ma czelność 

przerywać.” 

„Złożenia dokumentów w celu uzyskania miejsca w akademiku. Dowiedziałam się, że jeśli moje dochody 

przekraczają 2 próg to NIE MOGĘ (sic!) złożyć dokumentów w czerwcu, bo i tak będą rozpatrywane 

dopiero we wrześniu. Gdy powiedziałam, że wiem o tym, że będą rozpatrywane dopiero we wrześniu ale 

nigdzie nie ma informacji że nie mogę złożyć wcześniej, to dowiedziałam się, że: Ja nie będę za Panią 

pamiętać, żeby wyciągnąć we wrześniu te dokumenty (2xsic!). Zaznaczę, że problemy z DOS są od 

momentu zmiany osoby zajmującej się naszym wydziałem!.” 

▪ problemy z załatwieniem konkretnych spraw studenckich, uzyskaniem informacji 

o wymaganych dokumentach do załatwienia jakiejś sprawy 

„Brak konkretnej informacji o dokumenty w sprawie stypendium socjalnego.” 

„Wymaganie do stypendium socjalnego przez pracownika dokumentów niewymaganych na stronie. 

Dokumenty nawet te wymagane na stronie nie są potrzebne na żadnej innej uczelni. Nieprzyjemna pani 

blondynka. Inne panie pomocne.” 

„Dokumentów i formalności wymaganych podczas składania wniosków o stypendia” 

„Szczepienia odnośnie wzw B. Ciągle mam na czerwono, choć donosiłam wiele razy już dokument.” 

„Uzyskania potwierdzenia ubezpieczenia NNW” 

„Problemy ze złożeniem dokumentów o akademik.” 

„Przynosiłam zaświadczenie o szczepieniach. Trzeba było przychodzić kilka razy, ponieważ nigdzie nie 

było informacji o tym że mam przynieść również ksero pierwszej strony książeczki zdrowia.” 

„Przyniesienie żądanych dokumentów dotyczących praktyk, ze względu na brak jakiejkolwiek inormacji na 

stronie internetowej.” 

„Pomimo tego, że lekarz wystawił mi zaświadczenie dotyczące badań na Salmonellę i Shigellę, którego 

treść nie różniła się niczym od tego zaświadczenia obecnego na stronie BSS, musiałem ponownie iść na 

wizytę do lekarza, bo BSS nie chciało przyjąć zaświadczenia nie będącego ich własnym papierkiem” 

„Problemy dotyczą składania wniosków o miejsce w DS oraz o stypendium socjalne. Wnioski o te 

świadczenia składam już kilka lat z rzędu i za każdym razem jest problem, jestem proszona o różne 

dokumenty, mimo że wymogi od lat się nie zmieniają. Teraz już zawsze zabieram ze sobą 

'nadprogramowe' dokumenty, by oszczędzić sobie nerwów na spory z pracującymi w BSS paniami. 

Momentami odnoszę wrażenie, że brakuje im podstawowej wiedzy. Jako przykład podaję 2 sytuacje z 
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obecnego roku. I- zostałam odesłana bez mrugnięcia okiem do domu, składając wniosek o miejsce w DS - 

sytuacja z czerwca, czyli zostałam odesłana w trakcie I rekrutacji na rekrutację III wrześniową. Jako 

powód panie podały przekroczenie kwoty dochodu max do otrzymania akademika (moja kwota to niecałe 

1100 zł/mc kwota która brana jest pod uwagę dopiero w rektuacji wrześniowej to ponad 2000 zł/mc,a 

kwota upoważniająca do otrzymania stypendium socjalnego to 1043,90 zł). Kiedy zwróciłam uwagę, że 

moja kwota pozwala spokojnie otrzymać miejsce w DS w I rekrutacji, panie niemiło, ale postanowiły 

sprawdzić kwotę w internecie... II - Pracowałam w zeszłe wakacje, w związku z tym dostarczyłam 

rozwiązanie umowy zlecenia (na której zawarta jest data rozpoczęcia oraz zakończenia zlecenia). 

Zostałam 'poproszona', a raczej zostało mi nakazane, bym przyniosła także umowę zawarcia zlecenia, 

gdyż nie rozwiązaniu zlecenia nie ma podanego terminu, kiedy ostatni raz pracowałam (a na umowie 

zlecenie jest.... ). Z tego co wiem ważność umowy zlecenie kończy się z dniem podpisania rozwiązania, 

bez okresu wypowiedzenia. Czyżby paniom brakowało podstawowej wiedzy? Ostatecznie umowy nie 

przynosiłam, a napisałam oświadczenie, że zakończyłam pracę z dniem podpisania rozwiązania... To tylko 

2 sytuacje wyłowione z morza innych. Poza tym panie są bardzo nieuprzejme, zwłaszcza dla studentów 

rozpoczynających naukę i kandydatów na studia. (I WL)” 

▪ niskie kompetencje pracowników BSS 

„Byłem kilka razy odsyłany od biura spraw studenckich do rektoratu i odwrotnie w celu załatwienia jednej 

sprawy” 

„Nie byłam poinformowana, o tym których dokumentów ksero muszę dostarczyć przez co musiałam 

wracać się parę razy do BSS.” 

„Składania wniosku o akademik.Wcześniej byłam u pani … zapytać co dokładanie będę potrzebować do 

złożenia wniosku by później dowiedzieć się że nie mam wszystkich dokumentów bo po zapytaniu 

koleżanki z gabinetu to nie wystarczyło, Dodatkowo oprócz braku odpowiedniej wiedzy ta pani jest 

niemiła i opryskliwa.Była bym bardzo wdzięczna gdyby udało się zmienić tą panią.” 

„Nie było jasno określone, jakie dokumenty, trzeba było dostarczyć. Tj, niby było, ale potem okazywało 

się, ze tej kserokopii którą sie przyniosło, to trzeba zrobić kolejne ksero i to kolejne ksero oddać, a nie to 

pierwsze, bo nie wiem, może tusz na tym pierwszym był nieekologiczny czy coś.” 

„żeby załatwić sprawę szczepień i sanepidu musiałem fatygować się 4 razy, trochę sporo, nie do końca 

wiadomo jakie dokumenty są wymagane, nie lubię biurokracji, pozdrawiam” 

„Osoby pracujące w BSS podawały odmienne informacje na temat dokumentów, które musiałam złożyć, 

informacje na stronie i w gablotach były niezrozumiałe.” 

„Chciałam dowiedzieć się od kiedy będą nowe limity dotyczące bazpłatnych badań u lekarza medycyny 

pracy dla studentów WUM, niestety Pani nie potrafiła mi udzielić informacji w tej kwestii, a nawet 

wprowadziła mnie w błąd. Sama dowiedziałam się w przychodni, że już Uczelnia odnowiła limity, a Pani w 

Dosie nadal twierdziła, że nie ma jeszcze limitów. Obsługująca mnie Pani spożywała posiłek i rozmawiała 

ze mną jednosześnie. Uważam, że to brak szacunku do osoby takie zachowanie. Ogólnie Panie pracujące 

w Dosie nie są miłe dla studentów, zachowują się jakby każda osoba, która do nich przychodzi 

przeszkadzała im w piciu kawy, jedzeniu i wspólnych pogawętkach.” 

„Otrzymałam informację od jednej z Pań, że oprócz potrzebnych badań wymienionych na stronie uczelni 

muszę donieść jeszcze ksero karty szczepień z pieczątką "zgodność z oryginałem". Ponieważ mieszkam 

dość daleko od Warszawy zaangażowałam rodziców, aby jak najszybciej przysłali mi ksero tego 

dokumentu. Gdy udałam się z nim do Biura Spraw Studenckich i chciałam złożyć ową kartę szczepień z 

resztą dokumentów, inna już Pani oznajmiła mi, iż ona tego nie wymaga i ten dokument nie jest 

potrzebny. Wiele razy pytałam także, czy jeśli mam ubezpieczenie NNW w innej placówce, to czy muszę 

donieść jakieś dodatkowe dokumenty lub ksero polisy, aby uniknąć konsekwencji podczas praktyk, nikt 

jednak nie umiał odpowiedzieć mi na to pytanie. Zostałam odesłana do dziekanatu, gdzie poinformowano 

mnie, iż sprawy dotyczące ubezpieczenia powinny być załatwiane w Biurze Spraw Studenckich.” 

„odwlekania przyjęcia dokumentów przez pracowników (wnioski o stypendium, akademik), niewiedza o 

polisach ubezpieczeniowych, niewiedza na temat składania dodatkowych dokumentów (terminy składania 

odwołań oraz forma odwołania), krótkie terminy możliwości składania dokumentów, odmowa udzielenia 

informacji lub przyjęcia dokumentów w czasie przerwy (ta dziwna trwająca 15 min, ale jednak 30), 

wychodzenie pracowników w czasie godzin otwarcia na dłuższe pogaduszki, nieprzyjmowanie 
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dokumentów po zwróceniu uwagi pracownikowi, że popełnił błąd lub zwróceniu uwagi, że czegoś się nie 

rozumie, dodzwonienie się do BSS graniczące z cudem (50 minut próbowania w rekordowych 

przypadkach kończące się podniesieniem słuchawki i rozłączeniem)” 

▪ problemy organizacyjne (w tym m.in. czas pracy BSS, długie kolejki w terminach składania podań 

oraz słabą współpracę pomiędzy BSS i dziekanatem) 

„Czasu pracy BSS.” 

„Nie funkcjonowania biura w środy” 

„… godziny otwarcia biura są bardzo niewygodne i w godzinie dogodnej do dostarczenia dokumentów 

między zajęciami biuro ma przerwę w funkcjonowaniu co sprawiło mi trudności w załatwieniu moich 

spraw.” 

„Chodzi głownie o godziny otwarcia. Są to godziny w których większość studentów ma zajęcia i próba 

dotarcia na miejsce z miejsca zajęć graniczy z cudem. Trzeba się bardzo głowić żeby coś załatwić.” 

„ogromnych kolejek” 

„Koordynacji skierowania na badania lekarskie z dziekanatem. Kiedy ważność badań kończyła mi się pod 

koniec lipca, chciałam wziąć skierowanie na nie w maju z dziekanatu, ale wysłali mnie do bss po 

skierowanie na badania, które jak się dowiedziałam w bss, mogę dostać najwcześniej miesiąc przed 

końcem, czyli pod koneic czerwca....” 

„rozbieżnośc informacji otrzymywanych w BSS i dziekanacie” 

„W okresie składania wniosków o stypendia do pokoju BSS, w którym obsługiwany jest 2 WL, Fizjoterapia 

i Pielegniarstwo zawsze ustawia się masa ludzi i zawsze jest chaos. Nigdy nie wiadomo ile jest kolejek, 

najczęściej tworzy się kilka, ludzie potem wchodzą jak chcą, często się kłócą. Na drzwiach powinno być 

wyraźnie napisane np. "Do pokoju BSS obowiązują dwie kolejki, jedna do stanowiska dla studentów 2 

WL-u i Fizjoterapii, druga do stanowiska dla Pielęgniarstwa." Myślę, że to załatwiłoby problem.” 

„Przy składaniu wniosków o stypendia są ogromne kolejki, zwłaszcza do kierunku farmacja. Ciężko jest 

znaleźć jakąś lukę w planie zajęć aby przyjść do CD i złożyć dokumenty.” 

„Składanie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego to co roku jedno z najgorszych doświadczeń w 

moim życiu. Potworne nerwy, długie czekanie w kolejce, wymagania dokumentów których urzędy nie są 

w stanie wystawić, nic nie jest jasno wyjaśnione i określone, znalezienie jakiejkolwiek informacji na 

stronie graniczy z cudem. Sprawy papierkowe to najsłabszy element funkcjonowania tej uczelni.” 
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7 | Ocena sekretariatów jednostek dydaktycznych 

Ocena pracy sekretariatów jednostek dydaktycznych nie uległa zmianie od ostatniego badania. 

Podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej edycji badania ponad 2/3 respondentów (68%) 

pozytywnie ocenia pracę sekretariatów jednostek dydaktycznych (średnia ocena 3,91). 

Kolejny, piąty raz, najwyżej zostały ocenione jednostki prowadzące zajęcia ze studentami 

Wydziału Farmaceutycznego. 

Studenci, którzy wzięli udział w badaniu, mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat wybranych 

aspektów funkcjonowania sekretariatów jednostek dydaktycznych (zakładów, katedr, klinik), w których 

ostatnio załatwiali jakąś sprawę. Pełna lista ocenionych sekretariatów została wyszczególniona 

w rozdziale 16 niniejszego raportu2. Łącznie oceniono 137 jednostek prowadzących zajęcia ze 

studentami jednego lub kilku kierunków studiów/wydziałów. Rok wcześniej oceniono pracę sekretariatów 

118 jednostek. 

wydział macierzysty sekretariatu 
liczba 

ocenionych 
sekretariatów 

I Wydział Lekarski 62 

II Wydział Lekarski 22 

Wydział Nauki o Zdrowiu 21 

Wydzial Farmaceutyczny 17 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 12 

jednostki międzywydziałowe 3 

Tabela 4: Liczba sekretariatów ocenionych przez studentów poszczególnych Wydziałów 

Ponad 2/3 respondentów pozytywnie oceniło sekretariaty jednostek (68% odpowiedzi „dobrze” 

i „bardzo dobrze”). W skali Uczelni średnia ocena ich pracy wyniosła 3,91 i jest wyższa od ocen z lat 

ubiegłych. W roku 2016/2017 średnia ocena wynosiła 3,82 (w skali 1-5) i była zbliżona do średniej z roku 

2015/2016 (3,84). Ocenę powyżej średniej uczelnianej otrzymały sekretariaty jednostek prowadzących 

zajęcia ze studentami WF (średnia 4,21, w poprzedniej edycji również 4,21, rok wcześniej 4,41 a w roku 

2014/2015 - 4,25).  

Najniższą ocenę wystawili sekretariatom studenci II WL (średnia 3,80). 

 

Rysunek 23: Rozkład odpowiedzi na pytanie o ogólną ocenę funkcjonowania sekretariatów (wydział=wydział na 

którym studiują oceniający) 

                                                      
2 UWAGA: podobnie, jak miało to miejsce w poprzednich dwóch latach, w obecnej edycji badania wyniki oceny sekretariatów zostały 

przedstawione w podziale na wydziały, w których strukturach znajduje się oceniona jednostka, a nie w podziale na wydziały, na których 

studiują respondenci oceniający poszczególne jednostki. 

41% 50%
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37% 21%
29% 29% 28% 29%

17% 29%
25% 21% 15% 22%

0%

100%
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Jak ogólnie ocenia Pan/i funkcjonowanie sekretariatu?

bardzo dobrze raczej dobrze średnio raczej źle bardzo źle
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W opinii 69% respondentów pracownicy sekretariatów byli dostępni dla studentów w godzinach przyjęć 

(odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”), 66% respondentów było zdania, że sprawy studenckie są 

w sekretariatach załatwiane sprawnie. Podobny odsetek (66%) badanych jest zdania, że pracownicy 

sekretariatów potrafili udzielić studentom wyczerpujących informacji. Godziny pracy sekretariatów są 

dopasowane do grafików zajęć studentów zdaniem 59% uczestników badania. Wskazane wyżej odsetki są 

bardzo zbliżone do wyników uzyskanych w poprzedniej edycji badania. 

Oceny były zróżnicowane w zależności od Wydziału3, warto jednak zauważyć, że prawie wszystkie 

oceniane aspekty pracy sekretariatów najwyżej ocenili studenci Wydziału Farmaceutycznego. Najwyżej 

przez studentów tego wydziału został oceniony fakt, że pracownicy sekretariatów byli dostępni 

w godzinach przyjęć studentów (73% ocen pozytywnych); sprawność załatwiania spraw 

studenckich (80% ocen pozytywnych); umiejętność udzielania wyczerpujących informacji (78% 

ocen pozytywnych). Dopasowanie godzin pracy do grafiku zajęć studentów najwyżej ocenili 

studenci WLD (74% ocen pozytywnych). 

 

Rysunek 24: Odsetki ocen pozytywnych (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „tak”) wybranych aspektów pracy 

sekretariatów, klinik i katedr prowadzących zajęcia na poszczególnych Wydziałach (wydzial=wydział macierzysty 

sekretariatu) 
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Krytyczne komentarze studentów odnosiły się głównie do niewłaściwego stosunku 

pracowników sekretariatu do studentów, choć dotyczyły również kwestii związanych 

z przepływem informacji i komunikacji na linii jednostka dydaktyczna - studenci oraz 

organizacji pracy sekretariatów (w tym dostępności dla studentów). 

Wśród większości wypowiedzi krytycznych na temat pracy sekretariatów pojawiło się kilka wypowiedzi 

pozytywnych, w których podkreślano, że – przynajmniej w części z nich – osoby tam pracujące potrafią 

sprawnie załatwiać sprawy, z którym zgłaszają się studenci: 

„Pani w Sekretariacie jest tak miłą osobą, że załatwianie papierów potrzebnych do praktyk nie sprawiło 

żadnej trudności. Udzieliła wszelkich potrzebnych informacji, wytłumaczyła, co po kolei należy zrobić i 

przede wszystkim była cierpliwa, gdy zadawało się jej milion pytań.” 

„Pracująca tam Pani jest bardzo miła, jest ona wzorem dla innych osób pracujących w sekretariacie.” 

„Sama Pani w sekretariacie pracuję bez zarzutu.” 

„Zakład jest fantastyczny, informują, kiedy co będzie do odbioru, jeśli się da to przyspieszają, mój 

absolutny faworyt w tym roku :)” 

„Nasza Pani w sekretariacie zakładu zdrowia publicznego to najlepsza osoba jaka mogła znaleźć się na 

tym miejscu!!!!!!!!!!!! jest wspaniała i bardzo pomocna!!!!!” 

„Szczególne podziękowania dla Pani która dba o czystość i sprawy organizacyjne, bez niej ten zakład by 

upadł, wyjątkowo pomocna osoba i lubiąca studentów, na którą zawsze można liczyć.” 

To, co wydaje się normalnym stanem, u niektórych studentów wywołuje zdziwienie. 

„Uzgadniałem termin egzaminu w terminie zerowym. Bardzo miła i sympatyczna Pani, bezproblemowy 

kontakt mailowy i telefoniczny. Pełna kultura. Byłem w szoku.” 

W swoich wypowiedziach na temat pracy sekretariatów studenci zwracali uwagę na następujące słabe 

strony ich funkcjonowania (podobne do tych wskazanych w odniesieniu do pracy dziekanatów): 

▪ niewłaściwy stosunek pracowników sekretariatu do studentów 

„Notoryczne unikanie studentów przez kierownika zakładu w sprawach bardzo pilnych, niemiłe, 

nieprzystające tej Uczelni traktowanie studentów przez zarówno kierownika zakładu jak i panie tam 

pracujące.” 

„bardzo niemiłe podejście do studentów, wprowadzanie stersowej amtosfery przed egzaminem” 

„Pani w sekretariacie zakładu odmówiła mi udzielenia informacji. Musiałam ją specjalnie prosić i 

przychodzić po raz kolejny.” 

„Panie w sekretariacie zakładu były bardzo nieprzyjemne i mało cierpliwe” 

„Wyjątkowo nieuprzejma, zgryźliwa i niechętna do współpracy pani sekretarka.” 

„Panie są niemiłe, brak szacunku dla studenta, mówią że marnujemy ich czas, nie chcą udzielać 

informacji, zbywają studentów, każdego dnia mówią co innego” 

„Brak uprzejmości, niechęć do studenta, zachowanie jakby pracowało się "za karę", absolutny brak 

zainteresowania, momentami brak kultury.” 

„Plan zajęć nie zgadzał się z tym opublikowanym na stronie wydziału, całą grupą przyjeżdzałiśmy na 

godzinę opublikowaną w planie, po czy okazywało się, że zajęcia rozpoczną się dopiero za godzinę (taka 

sytuacja zdarzyła się niejednokrotnie). Pani Sekretarka była opryskliwa, stwierdziła, że to nasza wina 

(studentów), że przyjechaliśmy za wcześnie, powiedziała że "na przyszlość życzy nam więcej inteligencji), 

w końcu przyniosła nową, aktualną wg niej rozpiskę na następny tydzień, która jak już wspomniałam nie 

zgadzała się z wczesniej opublikownaym planem zajęć” 

„Pani Sekretarka nie potrafiła udzielić nam odpowiedzi na zadawane pytania wielokrotnie, za każdym 

razem gdy wchodziłam Pani rozmawiała z kimś przez telefon, nie wiem czy to były sprawy służbowe czy 

prywatne ale zdarza się to według mnie za często. Dodatkowo kiedy potrzebowałam pieczątki Zakładu 

potwierdzającej udziału w Kole Naukowym, Pani zanim w końcu postawiła pieczątkę na dokumencie, 

kilkukrotnie pytała dlaczego akurat przychodzę teraz, dlaczego nie mogę kiedy indziej, mówiła ze zła 
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godzina itp. Rozumiem, że ma dużo pracy ale w czasie kiedy wracała mi uwagę bez problemu mogłaby 

postawić kilkanaście takich pieczątek.” 

„Niemiłe traktowanie studentów, mało chęci w wyjaśnianiu nieporozumień, a wręcz problemy i 

utrudnienia w wyjaśnianiu niezgodności spowodowanych licznymi błędami w obliczaniu punktów przez 

pracowników.” 

▪ zła organizacja pracy, bałagan i wynikające z tego konsekwencje 

„Panuje tam straszy bałagan. Oddane karty z zaliczeniami z ćwiczeń zostały zgubione i oczywiście jest to 

problem studentów, a nie pani, która je przyjęła do ręki. Nikt nic nie wie i nie czuje się za nic 

odpowiedzialny.” 

„Zakład przed egzaminem opublikował imienną listę wraz z numerami indeksów. Ludzie zrobili screeny i 

teraz sprawadzają sobie kto zdał a kto nie i na jakas ocenę. Pojawily się nawet informacja ze 72 to osoby 

studiujace w trybie niestacjonarnym przez co osobiscie doswiadczylam z tego powodu przykrosci ze 

strony innych studentow. Nr indeksow powinny zostac zmienione po tej sytuacji! Dodatkowo w dniu 

odbioru indeksow, znajdywaly sie one w sali, bez zadnego nadzoru, gdzie kazdy nawet z ulicy mogl wejsc 

i zabrac jakikoliwiek indeks. Studenci otwierali i grzebali w nieswoich indeksach chociaz przeciez imie i 

nazwisko znajduje sie na okladce!” 

„Zachowanie Pani sekretarki. Bałagan przy ocenianiu egzaminów oraz problem z wglądem do prac w 

przeciągu "przysługujących" studentom 3 dni od ogłoszenia wyników.” 

„Nie ma podanych godzin działania sekretariatu, często dokumenty należy zostawiać pod drzwiami.” 

„Wrażenie ogólne - oddziałem rządzi pani. Każdy lekarz odsyłał z każdym pytaniem organizacyjnym do 

pani X. Pani X nie odnosi się do studentów z szacunkiem - traktuje ich jako zło konieczne. Wpis do 

indeksów został wykonany błędnie - pani Xnie wpisała oceny. Kazała każdemu przyjść osobno. Wtedy 

twierdziła, że nie może wstawić oceny, bo nie ma doktora. Następnie tłumaczyła się zaginionym 

protokołem. Kolejne kilka dni zajęło odnalezienie protokołu z popraw przedmiotu.” 

„We were given the date of our final exam one day before. When we asked about the final exam from 

various teachers during our previous classes, nobody knew anything about the date. The whole situation 

should have been better planned, and we should have been informed weeks before in order to prepare 

ourselves sufficiently. I did pass the exam, but almost half of the year did not as a consequence to this, 

and perhaps us who passed could have gotten a better grade if we had more time to prepare.” 

„Miałam źle wpisaną ocenę w wirtualnym dziekanacie, więc chciałam się skontaktować z Zakładem w celu 

wyjaśnień. Przez telefon pani nie chciała mi udzielić nawet grama informacji, więc musiałam specjalnie 

przyjechać żeby dowiedzieć się o co chodzi. Spędziłam tam prawie godzinę, i okazało się że mój egzamin 

"zawieruszył się" w innym kartonie (sic!) niż powinien, i gdybym nie przyszła, to zostałabym wpisana na 

listę poprawkowiczów... Przydałby się większy porządek w dokumentacji zwłaszcza w tak ważnej sprawie 

jak zaliczenie egzaminu!” 

▪ opieszałość w załatwianiu spraw studenckich, w szczególności wpisów do indeksów 

 „Byłam w sekretariacie 3 razy, ponieważ potrzebowałam podpisu wykładowcy, który uzyskałam dopiero 

za 3 razem( w okresie 3 tygodniu), bo tak sprawnie działał sekretariat” 

„Bardzo duże problemy z podpisywaniem kart zaliczeń - zarówno za fakultet X jak i za Y. Niestety karty 

także ginęły w sekretariacie.” 

„Brak godzin otwarcia dziekanatu na stronie internetowej, ciężki kontakt telefoniczny. Trzy razy 

informacja "będzie na przyszły czwartek", po czym znowu odsyłanie z kwitkiem. Zakład bardzo 

prostudencki, ze wspaniałymi wykładowcami, a sekretariat działający bardzo mozolnie.” 

„Pani sekretarka stwarzała problemy przy próbie uzyskania wpisu do indeksu, tłumacząc się brakiem 

dostępu do protokołów, mimo że na innych oddziałach Szpitala Pediatrycznego wpisy uzyskaliśmy bardzo 

szybko i sprawnie.” 
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▪ niedostępność pracowników sekretariatu dla studentów 

„Bardzo trudno było dostać się do sekretariatu i kogoś tam zastać.” 

„Częsty brak osoby na stanowisku” 

„Pracownicy Dziekanatu często są poza swoim gabinetem i często robią sobie przerwy oraz z ogromną 

niechęcią załatwiają sprawy studentów.” 

„Sekretariat odwiedzałem trzykrotnie i trzykrotnie nikogo nie zastałem, po ok. 30 min czekania dopiero 

inni pracownicy zakładu zdecydowali się niezbyt chętnie udzielić mi pomocy i odebrać/oddać indeksy.” 

„ANI RAZU przez 2 lata (ok 7 wizyt) nie zastałem pracownika sekretariatu w oficjalnych godzinach jego 

urzędowania, spotykając często innych studentów czekających również na próżno” 

„Nigdy nie wiadomo kiedy pojawi się Pani Kierownik, przez co biedna Pani z sekretariatu nie jest w stanie 

powiedzieć kiedy można przyjść i coś załatwić.” 

„Notoryczne unikanie studentów przez kierownika zakładu w sprawach bardzo pilnych, niemiłe, 

nieprzystające tej Uczelni traktowanie studentów przez zarówno kierownika zakładu jak i panie tam 

pracujące.” 

W opinii studentów szereg spraw, z którymi zgłaszali się do ocenionych jednostek była problematyczna 

dla pracowników sekretariatu. Najwięcej problemów sprawiało pracownikom sekretariatów m.in. 

podpisywanie indeksów, udzielanie informacji: 

„Wszystkie. Każda sprawa wymagająca nawet minimalnego "zaangażowania" ze strony Pani sekretarki 

jest sprawą niewykonalną z automatu. Przez telefon rozmowa brzmi stosunkowo normalnie i teoretycznie 

udaje się coś załatwić - np. kiedy należy przyjść aby sfinalizować sprawę. Jednak gdy student pojawi się 

wyznaczonego dnia, z wymaganymi dokumentami, okazuje się że dokumenty które podczas rozmowy 

przez telefon, miały "załatwić sprawę" teraz są według Pani sekretarki” po 

nic/nieodpowiednie/niewystarczające", bądź po prostu "możemy je sobie wziąć z powrotem". Próba 

dowiedzenia się, co w tym momencie należy przynieść, kończy się wymijającą odpowiedzią z której 

zawsze wynika ta sama odpowiedź - nie wiem. Dodatkowo Pani nie ma "prawa" nic powiedzieć ze 

względu na "ochrone danych" bądź "regulamin", który według Pani sekretarki każdego dnia brzmi inaczej 

- ale stale uniemożliwia załatwienie jakiejkolwiek sprawy. Na pytanie "Kiedy można złapać któregokolwiek 

z asystentów anatomii?", Pani sekretarka nie może udzielić odpowiedzi ze względu na "ochrone danych". 

Po ponowieniu pytania (z zaznaczeniem słowa "któregokolwiek" i wytłumaczeniem że nie potrzebujemy 

nikogo kontretnego itd.), słyszymy odpowiedź - "Czy Pani nie rozumie co do Pani mówie?/ Ma Pani 

problem ze słuchem?". Gdy po kilku minutach niemiłej rozmowy, z niedowierzaniem pytamy, czy w takim 

wypadku mamy codziennie przychodzić do zakładu z nadzieją, że w końcu kogoś "złapiemy" Pani 

sekretarka stwierdza -  "zasadniczo to tak".  Pomijając ciągłe odmowy i ewidentną chęć "pozbycia się 

męczliwego studenta" z pokoju, poziom i charakter rozmowy pozostawia również wiele do życzenia. Na 

większość próśb i pytań odnośnie powodu odmowy, jedyne co można usłyszeć to kąśliwe i (delikatnie 

mówiąc) niemiłe uwagi podważające "inteligencje" studenta bądź sprawność jego słuchu. Po jakże miłej i 

efektownej rozmowie możemy tylko wyjść i modlić się że jakoś jednak zdamy przedmiot i nie będziemy 

musieli już nigdy więcej wracać do odwiecznego "miejsca cudów" jakim jest ten Zakład.” 

„Mój indeks nie został przekazany w odpowiednie ręce w celu podpisania, a gdy polecono mi dzwonić w 

celu zasięgnięcia informacji, czy indeks jest już do odbioru, nikt nie odbierał telefonu przez kilka dni od 

godzin porannych do popołudniowych.” 

„Na podpisanie indeksu trzeba było czekać ponad miesiąc.” 

„indeksy i ich wypełnianie” 

„W sierpniu chciałem odebrać swój podpisany indeks, jednakże okazało się, że "Pani odpowiedzialna za 

indeksy ma urlop", gdzieś je włożyła i NIKT z personelu nie wiedział gdzie. W związku z tym indeks 

odebrałem dopiero w połowie września...” 

„Na podpisanie indeksu trzeba czekać ponad miesiąc często podczas godzin przyjęć studentów, które są 

podane na stronie Zakładu sekretariat mimo to jest zamknięty (jedynie kartka z tą informacją 

wywieszona jest na drzwiach)” 
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„Określenie terminu, kiedy można przyjść po podpisany indeks, przez co przychodzi się po kilka razy” 

„Przez kilka miesięcy próbowałam uzyskać podpisany indeks za fakultet, oczywiście bez rezultatu, będę 

musiała ponownie spróbować w przyszłym roku akademickim.” 

„W sekretariacie nie możliwe było uzyskanie informacji jak długo zajmie podpisywanie indeksów i kiedy 

można się po nie zgłosić.” 
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8 | Ocena opiekuna roku 

Z analizy wypowiedzi studentów można wywnioskować, że informacja o opiekunach roku 

nadal nie jest powszechnie dostępna, a osoby pełniące tę funkcję nie zawsze angażują się 

w sprawy studenckie i wywiązują ze swoich obowiązków. Odsetek studentów znających 

opiekuna roku nie uległ dużej zamianie i kształtuje się na poziomie z poprzednich edycji 

badania. Około 63% studentów wie, kto jest opiekunem ich roku. Ci, którzy znają opiekuna 

swojego roku nie zawsze pozytywnie oceniają pracę osoby pełniącej tę funkcję.  

Odsetek studentów znających opiekuna swojego roku nie uległ zmianie, utrzymuje się na poziomie 

ubiegłego roku. Około 63% studentów, którzy wzięli udział w badaniu wie, kto jest opiekunem ich roku. 

Znajomość opiekuna roku jest zróżnicowana i zależy od wydziału. Ponad 83% studentów WF biorących 

udział w badaniu wiedziało, kto jest opiekunem ich roku. Wśród studentów I WL tylko 48% odpowiedziało 

twierdząco na pytanie. 

 

Rysunek 25: Rozkład odpowiedzi na pytanie o opiekuna roku 

Z analizy wypowiedzi studentów, można wywnioskować, że informacja o opiekunach roku nadal nie 

jest powszechnie dostępna, a osoby zajmujące to stanowisko  nie zawsze mają wiedzę o pełnionej przez 

siebie funkcji, nie zawsze angażują się w sprawy studenckie i właściwie wywiązują się ze swoich 

obowiązków, np.: 

„Opiekun roku nie został poinformowany przez dziekanat o tym, że jest opiekunem roku. Dopiero po 

naszej informacji zapytał w dziekanacie czy to prawda. Opiekun nie służył radą czy pomocą. Właśnie u tej 

Pani było najwięcej problemów ze sprawdzaniem, oddawaniem i pomocą przy pisaniu prac 

magisterskich.” 

„Brakuje wsparcie opiekunów roku, jedyną osobą, która kiedykolwiek się z nami spotkała i przedstawiła 

była docent …, za co należą jej się podziękowania, jako jedyna wykazała zainteresowanie swoim rokiem.” 

„Opiekun roku ani razu w ciągu dwóch lat się nami nie zainteresował. Nie pozdrawiam.” 

„Zaczynam 3 rok, a nadal nie wiem kto jest opiekunem roku, nie było spotkania z opiekunem roku oraz 

ciężko jest uzyskać informację z dziekanatu na temat kontaktu z opiekunem roku” 

„Opiekun roku powinnien pomagać rozwiązywać problem studentów, a nie słyszałam o nim ani razu od 

inauguracji roku.” 

„Opiekun roku jest na zwolnieniu od chwili rozpoczęcia przeze mnie studiów, w związku z tym nie pełni 

swojej funkcji i uważam, że powinien być nim ktoś inny, kto ma na co dzień kontakt ze studentami. …” 

„Moim zdaniem opiekun roku nie spelnił dobrze swojej funkcji. Głównie jesli chodzi o sprawę z 

zaliczeniem oraz zachowaniem Pani … względem nas. Nie czuliśmy wsparcia czy pomocy od strony 

opiekuna naszego roku” 
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„Opiekun roku niestety wiele mówiła na temat pomocy studentom, lecz niewiele potem w praktyce chciała 

pomóc.” 

„… nigdy nie widziałam tego Pana na oczy, nie sprawował on swojej funkcji należycie, nie mogłabym go 

nazwać opiekunem roku.” 

„Opiekun roku nie interesował się swoimi podopiecznymi.” 

Wśród wypowiedzi na temat opiekuna roku pojawiło się również szereg wypowiedzi pozytywnie 

oceniających osoby pełniące funkcję opiekuna roku np.: 

„opiekun w porządku” 

„Pani Opiekun 4 i 5 roku jest w porządku.” 

„opiekun roku dobrze sprawuje swoje obowiązki (p. …)” 

„Bardzo dobry opiekun roku.” 

„Opiekunka Roku - zarówno wspaniały nauczyciel akademicki, jak i przemiła i otwarta osoba, z którą 

można było rozwiązać każdy problem” 

„…opiekun roku to personifikacja dobroci.” 

„Pani opiekun roku jest bardzo miłą osobą, na której można polegać.” 

„Opiekun roku jest bardzo przyjaźnie nastawiony do studentów.” 

„Opiekun roku bardzo zaangażowany w sprawy studentów, stara się pomóc w trudnych sytuacjach.” 

„Opiekun roku zaangażowany w sprawy studentów, stara się pomóc i rozwiązać każdy problem, udziela 

wyczerpujących odpowiedzi, przekazuje najważniejsze informacje bardzo sprawnie, miły dla studentów, 

ma dobry kontakt ze studentami” 

„Opiekun roku zawsze informował nas lub przypominał o ważnych sprawach.” 

„Opiekun roku- bardzo zaangażowana osoba, zawsze pomaga studentom.” 
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9 | Ocena Biblioteki Głównej WUM 

W ostatniej edycji badania najlepiej oceniono jakość obsługi (83% pozytywnych ocen, w 

poprzedniej edycji badania takich odpowiedzi było 81%, rok wcześniej - 84%, w roku 

2014/2015 - 79% a w roku 2013/2014 - 74%), uprzejmość obsługi (podobnie jak w ostatnich 

dwóch badaniach 79% pozytywnych ocen, w roku 2014/2015 takich ocen było 77%, a rok 

wcześniej 66%). Odsetek pozytywnych opinii na temat dostępu do komputerów nieco wzrósł 

w porównaniu do poprzedniego badania i wynosi 68%; w poprzednim badaniu wynosił 64%. 

W obecnej edycji ankiety studenci mogli także ocenić funkcjonowanie Biblioteki Głównej WUM (badaniem 

nie objęto bibliotek wydziałowych).  

Respondenci ponownie najwyżej ocenili jakość obsługi w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym (83% 

pozytywnych odpowiedzi), a najniżej system przypominania o przekroczonych terminach 

wypożyczeń (tylko 48% ocen pozytywnych). Ten ostatni aspekt pracy CBI odnotowuje, w porównaniu 

do ubiegłego roku, ponownie nieznaczny spadek pozytywnych ocen. W ub. roku odsetek ten wynosił 

50%, a rok wcześniej 51%. 

 

Rysunek 26: Ocena wybranych aspektów pracy CBI  

Jakość obsługi w CBI została oceniona wyżej od uprzejmości. Średnie oceny tych aspektów pracy Biblioteki 

wynoszą odpowiednio dla jakości obsługi: 4,30 (poprzednio 4,29, rok wcześniej 4,32, w roku 

2014/2015 - 4,21 a w roku 2013/2014 - 4,03), a dla uprzejmości obsługi: 4,24 (poprzednio 4,21, rok 

wcześniej 4,25, w roku 2014/2015 - 4,13, a w roku 2013/2014 - 3,84) (w skali 1-5).  

Średnie wartości ocen poszczególnych aspektów pracy CBI dokonane przez studentow poszczególnych 

wydziałów są do siebie zbliżone. Najbardziej krytyczni przy ocenie jakości obsługi byli studenci WLD 

(średnia ocen – 4,23), studenci IV roku oraz osoby studiujące na studiach niestacjonarnych (zaocznych).  

Uprzejmość obsługi najniżej oceniali studenci z WF (średnia ocen – 4,19), studenci IV roku studiów oraz 

ci, którzy studiowali wcześniej za granicą oraz studenci pochodzący z zagranicy. 
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Rysunek 27: Ocena jakości obsługi w CBI 

 

Rysunek 28: Średnie oceny jakości obsługi w CBI 

 

Rysunek 29: Ocena uprzejmości obsługi w CBI  

 

Rysunek 30: Średnie oceny uprzejmości obsługi w CBI  
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Około 57% badanych pozytywnie oceniła CBI pod względem dostępu do elektronicznych wersji 

księgozbioru. Średnia ocena tego aspektu wyniosła 3,79 (poprzednio 3,85, rok wcześniej 3,90, w roku 

2014/2015 - 3,77, a w roku 2013/2014 - 3,64; w skali 1-5). Najbardziej krytyczni w ocenie byli studenci 

IWL (średnia ocen 3,74).  

 

Rysunek 31: Ocena dostępu do elektronicznych wersji księgozbioru 

 

Rysunek 32: Średnie oceny dostępu do elektronicznych wersji księgozbioru 

System przypominania o przekroczonych terminach wypożyczeń został oceniony najniżej ze 

wszystkich aspektów pracy Biblioteki (średnia 3,47 (w poprzedniej edycji badania 3,62, a rok wcześniej 

3,65, w roku 2014/2015 - 3,40, a w roku 2013/2014 - 3,17). W skali Uczelni niespełna co drugi student 

ocenił ten system pozytywnie (48% odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze”). W poprzedniej edycji 

badania było 50% pozytywnych ocen, rok wcześniej -  53% pozytywnych ocen, w roku 2014/2015 - 46% 

a w roku 2013/2014 - 36%. Najmniej ocen pozytywnych wystawili studenci II WL (średnia ocen 3,29). 

Najbardziej krytyczni w swoich opiniach byli studenci VI roku oraz osoby studiujące wcześniej na uczelni 

za granicą. 
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Rysunek 33: Ocena systemu przypominania o przekroczonych terminach wypożyczeń 

 

Rysunek 34: Średnie oceny systemu przypominania o przekroczonych terminach wypożyczeń 

Średnia ocena CBI pod względem możliwości rezerwacji książek on-line nie uległa istotnej 

zmianie i wyniosła w tym roku 3,94 (poprzednio 3,93, rok wcześniej 3,99, w roku 2014/2015 - 3,84, a 

w roku 2013/2014 - 3,73). Podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej najwyższą ocenę wystawili 

studenci WF 4,25, a najniższą studenci I WL – 3,80.  

 

Rysunek 35: Ocena możliwości rezerwacji książek on-line 
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Rysunek 36: Średnie oceny możliwości rezerwacji książek on-line 

Dostęp do komputerów w CBI został oceniony pozytywnie przez 68% badanych. Średnia ocena dla 

całej Uczelni nieco wzrosła i wynosi 4,05, przy czym najwyżej ocenili tę kwestię studenci WLD (średnia 

4,12), a najniżej studenci WF (3,95).  

 

Rysunek 37: Ocena CBI pod względem dostępu do komputerów 

 

Rysunek 38: Średnie oceny CBI pod względem dostępu do komputerów 

Studenci, podobnie jak miało to miejsce w poprzednich edycjach badania, zwracali uwagę na 

te elementy związane z funkcjonowaniem Centrum, które utrudniają codzienne korzystanie 

z oferowanych w nim możliwości. Wymieniano braki w księgozbiorze, budzący wiele 

zastrzeżeń system wypożyczeń, hałas (powodowany nieprzemyślanymi rozwiązaniami 

architektonicznymi, zachowaniem się zarówno pracowników CBI jak i studentów 

korzystających z oferty CBI), braki w wyposażeniu (mikroskopy, niesprawne komputery). 
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Respondenci wskazywali najczęściej na następujące słabości związane z funkcjonowaniem CBI: 

▪ hałas uniemożliwiający efektywną naukę: 

„czasem na dole jest za głośno (prace remontowe, rozmowy studentów).” 

„Klasycznie już wspomnę o "dziurze" w czytelni, przez którą słychać hałasy z niższych pięter. …” 

„Do tego bezsensowna dziura w podłodze o wymiarach 8x8m, która przechodzi na 1 piętro i jest przez to 

w bibliotece głośno, bo ludzie czekają na zajęcia i są głośno.” 

„… Ponadto w bibliotece jest głośno i nie ma wystarczającej liczby miejsc. I,ość studentów rośnie, a 

uniwersytet nie jest do tego kompletnie nieprzystosowany. Krótko rzecz ujmując, na kampusie Banacha 

nie ma miejsca, w którym można się w ciszy pouczyć.” 

„Powinna byc utrzymywana cisza, tego zdecydowanie brakuje, w opinii wielu studentow, zreszta nawet 

jezeli nie wielu, biblioteka powinna byc miejscem, gdzie I wrazliwcy moga sie uczyc” 

„Uciążliwy hałas w czytelni.” 

„Uczelnia powinna rozważyć zabudowanie szkłem wnęki między piętrami, bo dźwięki z dołu bardzo się 

niosą i w bibliotece jest strasznie głośno...” 

„… Czytelnia powinna byc podzielona na 2 strefy bez i z komputerami. Gdy ktos chce poczytac lub się 

pouczyć to nie mozna sie skupic, bo slychac jak ktos stuka w klawiature komputera znajdującego się 

obok/rząd dalej.” 

„Oddzielenie pleksą piętra bibliotecznego i pierwszego. WYTŁUMIENIE HAŁASU. …” 

„W czytelni jest BARDZO głośno. Rozmawiających studentów nikt nie upomina, panie z obsługi hałasują 

chodząc w butach na obcasie.” 

▪ głośne zachowanie się osób przebywających w czytelni (studentów i pracowników), 

nieprzestrzeganie i nieegzekwowanie obowiązku zachowania ciszy, np.: 

„Obsługa czytelni zwraca uwagę osobom, które maja ze sobą kurtkę lub picie np. termos z herbatą, a 

kompletnie nie zwracają uwagi na osoby przeszkadzające innym, głośno rozmawiające i śmiejące się np w 

pokojach pracy indywidualnej lub na otwarte drzwi od pokoju ksero, skąd ciągle dochodzi hałas. Po 

zgłoszeniu, że osoby w sąsiednim pokoju zachowują się głośno, usłyszałam że mogę zmienić pokój. 

Ponadto panie z obsługi czytelni zwracając co chwilę komuś uwagę również przeszkadzają. Jeśli chodzi o 

wnoszenie kutrek - uważam, że powinno być to dozwolone, o ile nie leżą na podłodze/ stołach, bo w 

bibliotece jest po prostu zimno. Rozumiem zakaz jedzenia, ale zakaz picia herbaty jest według mnie 

przesadzony. Podsumowując, z czytelni nie daje się w spokoju korzystać, ponieważ jest tam głośno, a 

obsługa skupia się nie na tym, na czym powinna, żeby zapewnić komfort nauki w czytelni.” 

▪ zbyt krótkie godziny otwarcia CBI, szczególnie w weekendy oraz w czasie sesji, np.: 

„dłuższe godziny pracy, większa dostępność w weekendy, np. w czasie sesji” 

„Biblioteka jest czynna za krótko. Dodatkowo warto przemyśleć wydłużenie godzin otwartych w czasie 

sesji tak jak ma to miejsce na BUWie.” 

„Godziny otwarcia biblioteki powinny być dłuższe i biblioteka powinna być otwarta w niedziele.” 

„… Zbyt krótkie godziny pracy bibliotekii w tygodniu i tym bardziej w weekendy.” 

„Bardzo dobrze wyposażona czytelnia, jedyna uwaga jaką bym dała to czas w jakim była otwarta. 

Uważam, że przed sesją godziny pracy mogłyby zostać wydłużone.” 

„Czas funkcjonowania centrum bibliotecznego powinien zdecydowanie zostać wydłużony w godzinach 

wieczornych, a już na pewno w czasie sesji egzaminacyjnej. Uważam, że duże grono studentów mogłoby 

na takiej zmianie skorzystać.” 

„Uważam, że czytelnia w CBI powinna być otwarta dłużej zwłaszcza w okresie sesji zimowej oraz letniej, 

także w weekendy, tak jak jest to w czytelniach podlegających pod inne uniwersytety w Warszawie.” 
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▪ niewystarczająca ilość podstawowych (obowiązkowych) podręczników, np.: 

„Ilość podręczników możliwych do wypożyczenia jest zdecydowanie za mała w stosunku do zwiększającej 

się liczby studentów.” 

„Zbyt mała liczba obowiazujących podręczników do wypożyczenia na długi okres.” 

„Zbyt mało książek do wypożyczenia w porównaniu do liczby studentów na roku. …” 

„Jeżeli na roku jest 400 studentów i 10 książek w bibliotece z danej dziedziny to możliwość wypożyczenia 

jest marna.” 

„… Jest za mało nowych wydań obowiązujacych podręczników. Studenci muszą sie bić o niektóre 

pozycje.” 

„Kilka egzemplarzy przestarzałych książek dla całego roku to jednak trochę za mało.” 

„Książek w bibliotece jest za mało jak na coraz większe ilości studentów na wumie. W sierpniu 

zarezerwowane są wszystkie egzemplarze niektórych podręcznik na nadchodzący rok. Zwyczajnie nie 

sposób „upolować” podręczników. …” 

„Uważam, że powinno być wiecej książek w bibliotece. Próbując wypożyczyć w sierpniu ksiązki na 1 

semestr V roku, ponad połowa ksiżek obowiązkowych jest już wypożyczona i nie ma szans na ich 

wypożyczenie aż do egzaminu.” 

„Książki, ktore sa wymagane i ciezko je dostac jest 5 sztuk na 500 osob i sa tylko dostepne w Czytelni. 

…” 

„Zdecydowanie za mało specjalistycznych podręczników z możliwością wypożyczenia, które są drogie i 

niedostępne dla przeciętnego studenta. Oczekiwałbym od biblioteki uniwersyteckiej aby zapewniła mi 

dostęp i możliwość wypożyczenia na dzień podręczników nieosiągalnych finansowo, a umożliwiających 

rozwój w wybranej dziedzinie.” 

▪ system wypożyczania książek, ich rezerwacji, dostęp do zasobów on-line np.: 

„Pomimo wypełnienia kursu przysposobienia bibliotecznego nadal nie umiem wypożyczyć żadnej książki. 

Może jestem głupia ale system jest strasznie przekombinowany, nie rozumiem czemu nie można 

normalnie wypożyczyć książki na miejscu” 

„IBUK LIBRA JEST NIEUŻYWALNY PRZEZ CIĄGŁE ODŚWIEŻANIE, dostęp do "moja półka" jest zepsuty, o 

ile łatwiej byłoby przekazać studentom PIN do ibuk libra?” 

„Bardzo często nie można się zalogować do portalu ibuk libra, ponieważ strona odpowiadająca za 

przekierowanie nie działa.” 

„Bałagan w wypożyczalni samoobsługowej - online dostępne są książki, które w realu nie widnieją na 

półce.” 

„Uboga oferta książek dostępnych online, brak bardzo wielu podstawowych wręcz i najbardziej 

popularnych pozycji, co jest bardzo problematyczne, gdy chce się poszukać informacji w wiarygodnej 

literaturze, a nie przebywa się akurat fizycznie w bibliotece nie wspominając o tym, jak bezsensownie 

uciążliwe jest nieustanne wygaszanie już otwartej książki, konieczność odświeżania itp. …” 

„… Mam też problem z dostępem do elektronicznych wersji książek, nawigacja po systemie jest trudna, i 

dodawanie książek do własnej półki też.” 

„Pytanie jak oceniam przypomnienia o przekroczonych terminach to chyba żart? ŻADNE przypomnienie 

nie przyszło na mojego maila po kilkukrotnym przekroczeniu terminu zwrotu różnych książek. Rozumiem, 

że to element nowej polityki uczelni - studenci będą się składać z kar na dług szpitala pediatrycznego? Co 

więcej, można by wreszcie wprowadzić możliwość przedłużenia książki z wypożyczalni samoobsługowej w 

sytuacji gdy dostępne są tam inne egzemplarze. Obecnie chcąc dalej korzystać, trzeba pojechać, oddać 

pierwszy egzemplarz, z półki wziąć drugi, wypożyczyć, jechać z powrotem do domu. Po co to?” 

„Niestety powiadomienia dotyczące rezerwacji książek nie przychodzą albo trafiają do spamu, sprawia to, 

że osoba nie wie, że przekroczyła termin i musi uiścić opłatę specjalną za przetrzymanie pozycji.” 
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„System książek online jest niezwykle niewygodny w użyciu. Strona bardzo często nie działa, zwiesza się, 

książki po minucie bycia otwartym włączają komunikat pytający czy dalej czytamy daną książkę - nie 

byłoby problemu, gdyby ten komunikat nie cofał od razu w czasie wyświetlenia się widoku na pierwszą 

stronę książki, więc potem trzeba wracać do danego miejsca szukając go ręcznie, co jest bardzo nie 

wygodne, bo strony ładują się z dużym opóźnieniem (niezależnym od prędkości internetu), a duży 

procent stron po prostu odmawia wczytania się. Funkcja "szukaj" w tekście książki często bardzo źle 

działa. Nie ma możliwość ściągnięcia książki jako pdf to wygodniejszego przeglądania lub w dowolnym 

innym formacie np. na czytnik e-papierowy.” 

▪ system informowania o przekroczeniu terminu wypożyczenia (informacja po upłynięciu 

terminu, a nie przed) wysokości opłat, np.: 

„Dobrze by było gdyby były wystosowane przypomnienia odnośnie upływającego terminu zwrotu w 

przypadku wypożyczalni samoobslugowej.” 

„Przypomnienia przychodzą zwykle po przekroczeniu terminu wypożyczenia. Brak przypomnienia o 

upływającym terminie na kilka dni przed czasem, aby student miał możliwość oddać książkę bez 

naliczonej kary.” 

„Wypożyczalnia wysyła maile i bardzo dobrze przypomina o zbliżających się terminach wypożyczeń, 

jednak np. nie dostałam wcale maila z takim przypomnieniem, gdy wypożyczyłam książkę na miesiąc z 

czytelni.” 

„biblioteka wysyłała zawsze informacje o przekroczonym terminie wypożyczenia książki gdy termin już 

minął, a informacja taka powinna być wysłana na kilka dni przed ostateczną datą zwrotu” 

„Kolejny rok ten sam problem z przypomnieniem o oddaniu książek!!!” 

„Mogłyby zostać nakładane mniejsze kary za nieterminowe oddanie książek.” 

„O przekraczaniu terminu wypożyczeń powinno się informować PRZED nim, a nie dzień po gdy już 

wymagana jest opłata za nieterminowy zwrot.” 

„Przypomnienie o terminie zwrotu wypożyczeń warto by było wysyłać dzień przed przekroczeniem, a nie 

dzień po.” 

„Nie rozumiem czemu nie ma powiadomienia choćby dzień przed przekroczeniem terminu wypożyczenia, 

tylko dopiero po. Potem większym problem mają ci którzy sumiennie oddawali większość książek i muszą 

rozliczyć z biblioteką groszowe kwoty, bo to tworzy kolejkę, szczególnie kiedy pracownicy nie mają 

drobnych. …” 

„To nieporozumienie, że informacja o przekroczonym terminie wypożyczeń jest wysyłana kiedy już 

dojdzie do naliczenia kary. Nie raz dostałam powiadomienie, że naliczono mi już określoną kwotę np. w 

trakcie przerwy świątecznej, gdy nie mam możliwości zwrotu książki i oddania należnej kwoty.” 

„Myślę, że dobrym pomysłem byłoby wysyłanie studentów komunikatów o przekroczeniu terminu 

wypożyczenia książek na 2-3 dni przed tym terminem zamiast tego samego dnia.” 

„Należałoby znacznie poprawić system przypominania o zbliżającym się terminie zwrotu. Dodatkowo 

byłoby dużo lepiej, gdyby kary płacone za przetrzymanie książek byłby wykorzystywane na zakup nowych 

- a nie byłby kierowane do Rektoratu (informacja od jednego z pracowników CBI)” 

„Powiadomienia o upływającym terminie wypożyczeń przychodzą regularnie do spamu, ponadto zawsze 

po tym, jak zostanie już naliczona kara za przetrzymanie książki. Bardzo chętnie zwróciłbym książkę w 

terminie, ale wysyłanie takiego powiadomienia trochę mija się z celem.” 

„Poprzez brak przypomnień o kończącym sie terminie wypożyczenia , zostają naliczone opłaty . Uważam 

ze powinny one zostać umorzone gdyż nie poinformowano nas o tym ze takie komunikaty nie bedą  już 

wysyłane” 

„… Tylko raz zdarzyło mi się przekroczyć termin wypożyczenia, dlatego nie chcę w tym zakresie obszernie 

się wypowiadać, natomiast ciekawe jest to, że akurat wtedy nie otrzymałam przypomnienia o upływie 

terminu zwrotu (również w folderze spam), jak również ani jednej wiadomości o tym, że ten termin 

upłynął. Mimo że w takim wypadku jest to wina wypożyczającego studenta, myślę, że byłoby miłym 

gestem ze strony biblioteki wysłać wiadomość, że od danego dnia jest naliczana kara.” 
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▪ problemy z logowaniem, co obniża dostępność do zasobów biblioteki, np.: 

„Często bez powodu komputery nie chcą się zalogować do systemu.” 

„Często zdarza się, że znalezienie komputera, który umożliwi sukcesywne zalogowanie się do systemu, 

zajmuje sporo czasu.” 

„na komputerach typu Mac w CBI nie da się logować, loginy niektórych studentów nie działają.” 

„Logowanie do biblioteki jest procesem zniechęcającym. Wymaga często wielu prób, gdyż 

niedoprecyzowane jest m.in. to, czy nr albumu wpisywać z "0", a nr legitymacji ze spacją.” 

„… Często nie można się zalogować na komputery.Niemożność zalogowania się na komputery od Apple 

jako polski student.” 

„System biblioteki (rezerwacje książek on-line jest mało intuicyjny. Dostęp do wielu materiałów on-line 

jest realizowany za pomocą HAN Navigator, który często zamula, zawiesza lub przestaje zupełnie działać 

na jakiś czas. Same dostępne zbiory on-line są niezastąpione, czekam na więcej, brakuje mi tylko 

dostępu do NEJM i BMJ Best Practice, albo wyróżnienia ich na stronie biblioteki, jeśli są, a ich nie 

znalazłem.” 

▪ niska jakość wyposażenia, mała ilość materiałów dydaktycznych, np.: 

„Bardzo mała ilość dostępnych materiałów dydaktycznych.” 

„W bibliotece stoja od lat nowe komputery, ktore od początku lub chwile po rozpoczeciu działalności 

nowej biblioteki nie działały i nie zostały naprawione mimo zostawiania kartek z napisem - awaria - na 

monitorze.. …” 

„W ostatnim czasie kilka komputerów było wyłączonych z użytku, bo przez dłuższy czas nikt nie przyszedł 

ich naprawić. …” 

„Dostępne są pomoce naukowe tj. modele czaszek, prawdziwe czaszki. Powinno być ich znacznie więcej i 

dotyczące całej osteologii, jak również przede wszystkim innych działów. Mokroskopy moglyby być 

nowocześniejsze.” 

„Dużo zepsutych komputerów.” 

▪ mała liczba miejsc w czytelni, w pokojach do cichej nauki, np.: 

„… liczba miejsc w czytelni w stosunku do liczby studentów BARDZO MAŁA, mała liczba miejsc do cichej 

nauki.” 

„W bibliotece powinno być więcej miejsc do nauki, bo często takowych nie ma wolnych, w dodatku można 

by pomyśleć o stworzeniu pomieszczenia z kanapami lub wprowadzeniu takich, żeby można było się 

uczyć na nich. W bibliotece jest za ciepło.” 

„Mało miejsca, w niektórych godzinach nawet nie ma gdzie usiąść w bibliotece.” 

„W bibliotece WUM jest mało miejsc do nauki i jest głośno, dlatego wybieram inne miejsca do nauki, np. 

Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Jest mi przykro z powodu, że studenci WUM nie mają godnego 

miejsca do spokojnej nauki.” 

„Zdecydowanie ZA MAŁO MIEJSCA do nauki, w czasie sesji nie ma ani jednego wolnego krzesła. …” 

▪ kwestia zaplecza socjalnego, np.: 

„Bardzo brudne łazienki” 

▪ uwagi dotyczące pracowników obsługi, np.: 

„Dwa lata temu były lepsze panie w bibliotece. Tym potrzeba więcej uprzejmości i uśmiechu i będzie git!.” 

„… Cieszy mnie szatnia, której pracownicy są bardziej uprzejmi, niż w zeszłym roku.” 
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„Jeden pracownik na Informatorium i Punkt "wypożyczeń- zwrotów" powoduje niemiłosiernie długie 

kolejki. Jeśli ktoś chce tylko odebrać indeks, co trwa sekundy, musi postać ponad godzinę w kolejce, 

szczególnie podczas sesji jest to mocno irytujące.” 

„Uprzejmość usługi różna - Pan i Pani pracujący w dziale wypożyczeni bardzo bardzo uprzejmi zawsze, ale 

raz pewna pani w dziale informacji miała ewidentny problem z udzieleniem informacji nt sposobu 

zamawiania książek.” 

▪ zbyt niska temperatura panująca w budynku, np.: 

„Latem w Czytelni klimatyzacja jest ustawiona na bardzo niską temepraturę - gdy na zewnątrz jest 30 

stopni to przy komputerach trzeba zakładać bluzę bo inaczej trudno wytrzymać.…” 

„… Przesadą jest też, że w okresie wiosennym, w dni niedeszczowe nie można w nosić do czytelni lekkiej 

kurtki typu softshell lub płaszczyka, tym bardziej, że jest tam chłodno i niektórzy potrzebują mieć 

dodatkowe okrycie. Poza tym biblioteka działa bardzo dobrze.” 

Wśród narzekań pojawiła się również optymistyczna informacja - podziękowanie: 

„Bardzo dziękuję Pani z biblioteki, która w styczniu zdobyła dla mnie z magazynu "Parazytologię i 

akaroentomologię medyczną", gdy nie dało się tej książki dostać nigdzie indziej, a owa Pani specjalnie 

wyszła po mnie na schodki przed Czytelnią by poinformować mnie, że książka jednak jest dostępna i 

można ją wypożyczyć, wystarczy tylko kwadrans poczekać.Uratowała Pani mój dzień :)” 
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10 | Ocena informacji dla studentów 

10.1 | Ocena głównej strony internetowej WUM  

Maleje rola głównej strony internetowej WUM jako źródła informacji dla studentów. Szukając 

informacji studenci chętniej niż ze strony internetowej Uczelni korzystają ze stron 

internetowych poszczególnych wydziałów (43% respondentów odwiedza główną stronę 

internetową WUM rzadziej niż raz w miesiącu). 

Około 43% respondentów zadeklarowało, że wchodzi na stronę internetową Uczelni rzadziej niż raz w 

miesiącu (w poprzedniej edycji badania – 45%, rok wcześniej - 43%, w roku 2014/2015 – 40% a w roku 

2013/2014 – 36%). Co najmniej raz w tygodniu korzysta ze strony 17% (w tym codziennie – 1%), co 

oznacza blisko dwukrotny wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to jedynie 9% badanych 

korzystało ze strony internetowej Uczelni z taką częstotliwością. 

 

Rysunek 39: Częstość wchodzenia na główną stronę internetową WUM 

Podobnie jak w ubiegłym roku najrzadziej na stronę internetową WUM zaglądają studenci Wydziału 

Lekarsko-Dentystycznego. Odsetek osób aktywnie korzystających ze strony WUM jest na każdym z 

pozostałych wydziałów zbliżony. Częściej niż przeciętnie wchodzą na stronę WUM studenci I WL, osoby 

studiujące/mieszkające wcześniej zagranicą. 

 

Rysunek 40: Częstość wchodzenia na główną stronę internetową WUM przez studentów poszczególnych Wydziałów 
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W opinii respondentów informacje umieszczone na stronie WUM nie zawsze są przejrzyste, 

użyteczne i wyczerpujące, a ich znalezienie często zajmuje dużo czasu.  

Respondenci ocenili przejrzystość informacji na stronie internetowej WUM na 3,66, w skali 1-5 i jest 

nieco wyższa od oceny ubiegłorocznej (3,57). Najwyższą ocenę w odniesieniu do tego kryterium przyznali 

studenci WLD (3,81), najniższą WNoZ (3,56). 

 

Rysunek 41: Ocena strony internetowej WUM pod względem przejrzystości informacji 

 

Rysunek 42: Średnie oceny przejrzystości informacji na stronie internetowej WUM 

Dostępność informacji na stronie Uczelni została oceniona wyżej (średnia 3,74). Najwyższą ocenę 

przyznali studenci WLD (3,91), najniższą studenci WNoZ (3,64).  

 

Rysunek 43: Ocena strony internetowej WUM pod względem dostępności informacji 
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Rysunek 44: Średnie oceny dostępności informacji na stronie internetowej WUM 

Na pytanie „Czy zwykle znajduje Pan/i na stronie WUM poszukiwane informacje?” jedynie 58% 

badanych (w poprzedniej edycji badania 57%, rok wcześniej 56%, w roku 2014/2015 – 51%, a w roku 

2013/2014 - 56%) udzieliło twierdzącej odpowiedzi. Średnia ocen to 3,71 (poprzednio – 3,63, rok 

wcześniej - 3,61, w roku 2014/2015 – 3,56, a w roku 2013/2014 - 3,63). 

 

Rysunek 45: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy zwykle znajduje Pan/i na stronie WUM poszukiwane informacje?” 

 

Rysunek 46: Średnie odpowiedzi na pytanie „Czy zawsze znajduje Pan/i na stronie WUM poszukiwane informacje?” 
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Respondenci oceniali użyteczność informacji umieszczonych na stronie WUM. Średnia ocena tego 

aspektu wyniosła 3,65 i była nieco wyższa niż w poprzednich latach (w poprzednim badaniu wynosiła 

3,60, rok wcześniej - 3,57, w roku 2014/2015 - 3,47, a w roku 2013/2014 - 3,48). 

 

Rysunek 47: Średnie oceny użyteczności informacji na stronie internetowej WUM 

W obecnej edycji badania najwyżej oceniono użyteczność zamieszczonych na stronie informacji 

dotyczących obowiązkowych praktyk, najniżej, podobnie jak w ubiegłych latach, informacji na 

temat grantów i kół naukowych oraz stypendiów zagranicznych. 

Badani byli proszeni o ocenę użyteczności konkretnych typów informacji zamieszczonych na stronie 

Uczelni lub Wydziału, w szczególności informacji na temat: 

▪ przyznawania stypendiów, 

▪ przyznawania nagród, 

▪ przyznawania miejsca w domu studenta, 

▪ badań obowiązkowych,  

▪ obowiązkowych praktyk,  

▪ stypendiów zagranicznych,  

▪ kół naukowych,  

▪ studenckich grantów naukowych.  

Poniżej przedstawiono oceny przyznane ww. kryteriom przez studentów poszczególnych Wydziałów. 

Około 67% studentów (w poprzedniej edycji 59%, rok wcześniej 57%, w roku 2014/2015 – 51%, 

a w roku 2013/2014 - 53%), którzy wzięli udział w badaniu pozytywnie ocenia użyteczność informacji 

na temat przyznawania stypendiów zamieszczonych na stronie internetowej Uczelni/Wydziału średnia 

ocen to 3,66 (w ubiegłym roku średnia wynosiła 3,62, rok wcześniej 3,06, w roku 2014/2015 - 3,47, a w 

roku 2013/2014 - 3,52). Najniżej ocenili ten aspekt studenci WF (58% pozytywnych odpowiedzi, średnia 

ocen 3,52), najwyżej studenci WLD (62% ocen pozytywnych, średnia ocen 3,72). 
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Rysunek 48: Oceny użyteczności informacji na temat przyznawania stypendiów 

 

Rysunek 49: Średnie oceny użyteczności informacji na temat przyznawania stypendiów 

Ponad połowa respondentów (56%) pozytywnie oceniła użyteczność informacji na temat 

przyznawania nagród - średnia 3,65 (poprzednio 3,64, rok wcześniej 3,59, w roku 2014/2015 - 3,46, 

a w roku 2013/2014 - 3,49). Najbardziej krytyczni w tej kwestii byli studenci WNoZ (54% ocen 

pozytywnych, średnia ocen 3,58), najwięcej ocen pozytywnych (60%) przyznali studenci I WL (średnia 

ocen – 3,71). 

 

Rysunek 50: Oceny użyteczności informacji na temat przyznawania nagród 
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Rysunek 51: Średnie oceny użyteczności informacji na temat przyznawania nagród 

Blisko 58% badanych pozytywnie oceniło użyteczność informacji na temat przyznawania miejsca 

w domu studenta (średnia ogólnouczelniana to 3,72). Najbardziej krytyczni byli w swojej ocenie 

studenci Wydziału Farmaceutycznego (średnia ocen 3,63), najmniej studenci WLD i II WL (średnia ocen 

3,75). 

 

Rysunek 52: Oceny użyteczności informacji na temat przyznawania miejsca w domu studenta 

 

Rysunek 53: Średnie oceny użyteczności informacji na temat przyznawania miejsca w domu studenta 
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WLD (69% pozytywnych odpowiedzi, średnia ocen 3,95), najrzadziej studenci WF (59% pozytywnych 

ocen, średnia ocen 3,66). 

 

Rysunek 54: Oceny użyteczności informacji na temat obowiązkowych badań lekarskich 

 

Rysunek 55: Średnie oceny użyteczności informacji na temat obowiązkowych badań lekarskich 

Informacje dotyczące obowiązkowych praktyk, zamieszczone na stronie internetowej Uczelni lub 

Wydziału, są użyteczne w opinii 52% studentów WUM (średnia 3,77). Najwyżej ocenili ten aspekt 

studenci WLD (69% pozytywnych ocen), najniżej studenci WF (52% pozytywnych ocen). 
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Rysunek 57: Średnie oceny użyteczności informacji na temat obowiązkowych praktyk 

Użyteczność informacji na temat stypendiów zagranicznych zamieszczonych na stronie oceniona 

została nieco niżej niż rok wcześniej (średnia 3,53; 49% pozytywnych odpowiedzi). Najwięcej ocen 

pozytywnych tego aspekt przyznali studenci WNoZ (53% odpowiedzi pozytywnych, średnia ocen 3,58), 

najniżej studenci WF (45% pozytywnych ocen, średnia ocen 3,37). 

 

Rysunek 58: Oceny użyteczności informacji na temat stypendiów zagranicznych 

 

Rysunek 59: Średnie oceny użyteczności informacji na temat stypendiów zagranicznych 
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studentów WLD (średnia 3,70 przy średniej uczelnianej wynoszącej 3,53), a najniżej przez studentów WF 

(średnia 3,41). 

 

Rysunek 60: Oceny użyteczności informacji na temat kół naukowych 

 

 

Rysunek 61: Średnie oceny użyteczności informacji na temat kół naukowych 

W obecnej edycji badania połowa studentów WUM (51%), którzy wzięli udział w badaniu, pozytywnie 

ocenia użyteczność informacji dotyczących studenckich grantów naukowych (średnia 3,53). 

Użyteczność tych informacji uzyskała najwięcej ocen pozytywnych od studentów WLD (59% pozytywnych 

odpowiedzi), a najmniej od studentów I WL i II WL (po 48% ocen pozytywnych). 

 

Rysunek 62: Oceny użyteczności informacji na temat studenckich grantów naukowych 
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Rysunek 63: Średnie oceny użyteczności informacji na temat studenckich grantów naukowych 

10.2 | Ocena wydziałowych stron internetowych 

Większość badanych (około 68%) korzysta z wydziałowej strony internetowej co najmniej kilka 

razy w miesiącu. Podobnie jak w poprzednich edycjach ankiety, jedynie 63% respondentów 

pozytywnie ocenia przejrzystość i dostępność znajdujących się tam informacji. 

Strony internetowe poszczególnych Wydziałów cieszą się większą popularnością wśród studentów, którzy 

wzięli udział w badaniu, niż strona uczelniana. Większość badanych (około 68%, w poprzedniej edycji 

rówież 68%, rok wcześniej 60%, w roku 2014/2015 - 65%, a w roku 2013/2014 - 67%) zagląda na 

stronę Wydziału co najmniej kilka razy w miesiącu, w tym około 16% respondentów robi to kilka razy w 

tygodniu lub codziennie.  

 

Rysunek 64: Częstość wchodzenia na stronę internetową wydziału 

Odsetek osób aktywnie (co najmniej raz na tydzień) korzystających z wydziałowej strony internetowej 

jest wyższy niż odnotowano to w poprzednich edycjach badania. Odsetek takich osób na każdym 

z wydziałów jest nieco inny i wynosi od 25% na WF do 36% na II WL. W poprzedniej edycji badania było 

to odpowiednio od 25% na WNoZ do 42% na II WL. W roku 2015/2016 od 10% na WF do 19% na WNoZ, 

w roku 2014/2015 - od 17% na WF do 21% na I WL i WNoZ. W roku 2013/2014 od 33% na WNoZ do 

37% na WF. Grupą deklarującą największe zainteresowanie informacjami na stronie internetowej 

wydziału są, podobnie jak miało to miejsce w poprzednich edycjach badania, osoby, które studiowały 

wcześniej na uczelni zagranicznej.  
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Rysunek 65: Częstość wchodzenia na stronę internetową Wydziału 

Przejrzystość informacji zamieszczonych na wydziałowej stronie internetowej oceniło pozytywnie, 

podobnie jak rok wcześniej, 63% respondentów. Średnia ocen tego aspektu dla całej Uczelni to 3,71. 

Przeciwnego zdania było około 13% badanych. Najwyżej przejrzystość internetowej strony swojego 

wydziału ocenili studenci WLD (78% pozytywnych opinii, średnia ocen to 4,07), najniżej studenci WF 

(46% ocen pozytywnych, średnia ocen to 3,23).  

 

Rysunek 66: Ocena stron internetowych poszczególnych Wydziałów pod względem przejrzystości informacji 

 

Rysunek 67: Średnie oceny stron internetowych poszczególnych wydziałów pod względem przejrzystości informacji  

Dostępność informacji na stronie internetowej Wydziału została dobrze oceniona, podobnie jak 

w ubiegłym roku akademickim, przez 63% badanych, średnia ocen tego aspektu dla całej Uczelni to 

3,71. Aspekt ten uzyskał najwyższe noty wśród studentów WLD (71% pozytywnych odpowiedzi), 

a najniższe wśród studentów WF (51%).  
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Rysunek 68: Ocena stron internetowych poszczególnych Wydziałów pod względem  dostępności informacji 

 

Rysunek 69: Średnie oceny stron internetowych poszczególnych wydziałów pod względem  dostępności informacji 

Większość badanych (63%) potwierdziła, że zawsze znajduje na stronie Wydziału poszukiwane 

informacje. Stosunkowo najrzadziej zgadzali się z tym stwierdzeniem studenci WF (41% odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” lub „tak”), a najczęściej studenci II WL i WLD (po 71% odpowiedzi pozytywnych). 

 

Rysunek 70: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy zwykle znajduje Pan/i na stronie Wydziału poszukiwane informacje?” 

Średnia ocena tego aspektu w skali całej Uczelni nieco zmalała i wynosi 3,79 (rok wcześniej było to 

3,80). 
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Rysunek 71: Średnie odpowiedzi na pytanie „Czy zwykle znajduje Pan/i na stronie Wydziału poszukiwane informacje?” 

Respondenci kolejny raz wskazywali, że najczęściej nie mogli znaleźć na stronie Wydziału 

aktualnych informacji dotyczących toku studiów, m.in.: 

▪ programów kształcenia, w tym planów studiów, sylabusów np.: 

„podstawowych informacji na temat wykładowców, brak aktualnych informacji na temat toku studiów, nie 

ma sylabusów mimo informacji z dziekanatu, że rzekomo są”  

„Aktualnego planu studiów” 

„ciągle brak aktualnych planów studiów, sesji, przewodników dydaktycznych” 

▪ schematów postępowania w typowych sytuacjach (np. dot. praktyk) 

„Brak szczegółowych instrukcji organizowania praktych wakacyjnych. …” 

„brakuje mi informacji z na temat tego jak załatwić niektóre sprawy, tzn. gdzie pójść w danych 

sytuacjach np. związanych z praktykami wakacyjnymi” 

„Dodatkowo można byłoby w sposób bardziej klarowny opisać jak powinna wyglądać procedura 

'załatwiania sobie' praktyk. W tym roku wiele osób miało pytania z tym związane, a wystarczyłoby tylko 

napisać na stronie jak należy postępować krok po kroku oraz jakie dokumenty będą wymagane.” 

▪ ogłoszeń dotyczących spraw studenckich (np. terminów, opłat, przewodników dydaktycznych, 

planów zajęć, godzin urzędowania dziekanatów), np.: 

„przewodnika dydaktycznego.” 

„Terminu oddania pracy dyplomowej” 

 „Godziny i miejsce odbywania niektórych zajęć w planie, zmiany i zastępstwa, informacje o urlopach w 

dziekanacie, terminy rozliczeń” 

 „Informacje o dniach rektorskich powinny być na wierzchu w osobnej zakładce” 

„Na przykład dotyczących terminów skladania wniosków o stypendia” 

„Dokładnych wymagań dotyczących dokumentów, które muszę dostarczyć do dziekanatu, i terminów ich 

dostarczenia oraz godzin pracy dziekanatu w miesiącach wakacyjnych.” 

„… Nie udało mi się znaleźć wysokości opłat za duplikat indeksu.” 

„Godziny działania dziekanatu” 

„Nie udało mi się znaleźć wysokości opłat za duplikat indeksu.” 
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„Jeszcze nie zdarzyło się, źeby aktualne przewodniki dydaktyczne można było znaleźć przed rozpoczęciem 

roku. A jak już są opublikowane, to te z poprzedniego roku, co jest bardzo mylące i wprowadza wielu w 

błąd.” 

„Bardzo trudno było znaleźć listę szpitali z którymi nasza uczelnia ma podpisaną umowę odnośnie praktyk 

a i tak okazało się, że mojego szpitala nie ma na liście mimo, że porozumienie jest podpisane od wielu lat 

(informacja z biura szpitala)” 

„Brak jakiejkolwiek informacji o szpitalach, które już mają podpisaną z WUMem umowę o współpracy w 

ramach praktyk letnich dla IIWL.” 

„nie znalazłem wykazu przychodni medycyny pracy” 

„opiekuna roku” 

„Terminarza płatności za studia. Ciężko jest znaleźć informacje na temat dokumentów które należy 

składać dot stypendium, gdzie i kiedy badania, ubezpieczenie.” 

„na bieżąco nie są publikowane informacje o dniach i godzinach rektorskich, plan zajęć na stronie 

powinien być publikowany w pdf a nie jakimś trudnym do otworzenia formacie rtf” 

„Where to go first day, syllabus, material and requirement (scrub,inside shoes... etc).” 

„Ciężko znaleźć potrzebne wnioski i formularze do pobrania. Musiałem po nie jeździć do dziekanatu, bo 

strona jest bardzo nieintuicyjna.” 

„Na temat kiedy są zapisy na fakultety, o której, czy w ogóle ogłaszają to na tej stronie, aktualności są 

zupełnie nie aktualne i nic nie wnoszą. Wszyscy wiedzą, że żeby uzyskać jakieś informacje choćby 

organizacyjne, to strona wydziału jest ostatnią, na której się szuka, bo oczywiste, że nic tam nie będzie, 

albo informacja będzie zdawkowa.” 

„Brakuje konkretnych informacji bądź odnośników do możliwości rozwoju naukowego w kołach 

naukowych bądź w zagranicznych laboratoriach albo o możliwej współpracy z innymi uczelniami. Również 

brak informacji o możliwych stypendiach, które można uzyskać oraz zasadach przyjmowania na doktorat 

po kierunku analityka medyczna.” 

Komentarze studentów odnosiły się do małej przejrzystości stron wydziałowych (co sprawia, m.in., 

że pewne informacje trudno jest odnaleźć): 

„jest zbyt dużo grafiki a mniej kornetów, przez co moim zdaniem strona momentami jest nieczytelna. 

Warto zrobić uczniom pierwszego roku szkolenie z korzystania z tejże strony I WL” 

10.3 | Preferowane sposoby komunikacji ze studentami 

Podobnie jak w poprzednich latach uzyskano informację, że z uczelnianej poczty 

elektronicznej korzysta nieco częściej niż co piąty student WUM, który wziął udział w badaniu. 

Podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej edycji badania, jedynie 22% uczestników badania 

korzysta z uczelnianej poczty elektronicznej. Stosunkowo najczęściej używają jej studenci WF 

(30%), a najrzadziej studenci WLD i I WL (18%). 
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Rysunek 72: Odsetek studentów korzystających z uczelnianej poczty elektronicznej 

Najczęstsze powody, dla których studenci nie korzystają z poczty uczelnianej, wskazane w uwagach 

opisowych respondentów, były podobne do zgłaszanych w poprzedniej edycji badania: 

▪ przyzwyczajenie do korzystania z innego, prywatnego konta; 

▪ brak informacji na temat możliwości posiadania uczelnianego adresu i konta e-mail. 

W opinii respondentów najskuteczniejszym i najwygodniejszym kanałem przekazywania 

informacji związanych z tokiem studiów są maile przesyłane na skrzynki grupowe (46% 

wskazań). Na drugim miejscu wskazano portale społecznościowe (24% wskazań). 

Uczestnicy badania byli poproszeni o wskazanie (z przedstawionej im listy) jednego, najwygodniejszego 

ich zdaniem, sposobu przekazywania studentom ważnych informacji związanych z tokiem studiów. 

Najwięcej wskazań otrzymały maile na skrzynki grupowe (46% wskazań). Na drugim miejscu pod 

względem liczby wskazań znalazł się kontakt poprzez portal społecznościowy (24%), na trzecim 

system Wirtualnego Dziekanatu (9%). 
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Rysunek 73: Preferowane sposoby przekazywania studentom ważnych informacji związanych z tokiem studiów 
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10.4 | Ocena organizacji studenckich 

W porównaniu do wyników z poprzedniej edycji badania wzrosła pozytywna ocena działalności 

Samorządu Studentów WUM (z 61% do 67%). Samorządy wydziałowe również uzyskały 

więcej ocen pozytywnych (wzrost z 59% do 64%). Najlepiej postrzegana jest praca 

Samorządu II WL. 

W porównaniu do poprzedniego badania wzrosła wielkość grupy studentów pozytywnie oceniających 

działalność Samorządu Studentów WUM. W analizowanej edycji badania działalność Samorządu 

Studentów WUM została pozytywnie oceniona przez 67% studentów biorących udział w badaniu. 

W poprzedniej edycji badania takiej oceny dokonało ok. 61% studentów, w roku 2015/2016 takiej oceny 

dokonało 54% studentów, a w roku 2013/2014 - 48%. W skali 1-5 Samorząd uzyskał średnią ocenę 

3,99 (poprzednio 3,82, rok wcześniej 3,89, w roku 2014/2015 - 3,68, a w roku 2013/2014 - 3,54). 

Stosunkowo najlepiej postrzegają pracę tej organizacji (w skali Uczelni) respondenci z II WL, najgorzej 

studenci I WL. 

 

Rysunek 74: Ocena działalności Samorządu Studentów WUM 

 

Rysunek 75: Średnie oceny działalności Samorządu Studentów WUM 

W przypadku wydziałowych Samorządów Studentów, opinie respondentów były również 

zróżnicowane. Najwyżej oceniono pracę Samorządu II WL. W analizowanej edycji badania najmniej 

pozytywnych ocen uzyskał samorząd I WL. 

 Ogólna ocena pracy samorządów wydziałowych jest nieco niższa od oceny Samorządu uczelnianego 

(59% pozytywnych ocen, średnia 3,96). 
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Rysunek 76: Ocena działalności Wydziałowych Samorządów Studentów 

 

Rysunek 77: Średnie oceny działalności Wydziałowych Samorządów Studentów 

W wypowiedziach opisowych udział opinii pozytywnych i negatywnych był taki sam. 

Opinie pozytywne: 

„Często słyszę o działaniach Samorządu Studentów WUM, widać, że ta organizacja działa bardzo sprawnie 

i ich działalność mile zaskakuje i działa na dużą skalę. Podobnie jest w przypadku Wydziałowego 

Samorządu Studentów, ale ich działania nie są, aż tak dostrzegalne jak w przypadku wcześniejszej 

organizacji.” (WNoZ) 

„Na największe uznanie według mnie zasługuje Wydziałowy Samorząd Studentów! Zawsze, kiedy 

potrzebowałam pomogli mi w rozwiązaniu sprawy, udzielili wskazówek. Imprezy przez Samorząd 

organizowane zawsze stoją na najwyższym poziomie!” (WNoZ) 

„Przedstawiciele Wydziałowego Samorządu Studentów pozostawali w ciągłym kontakcie ze wszystkimi 

studentami oraz informowali o aktualnych wydarzeniach. O działalności Samorządu Studentów WUM, 

można było dowiedzieć się wszystkiego, za pomocą mediów społecznościowych.” (IIWL) 

„Działalność mojego samorządu, czyli II WL z oddziałem fizjoterapii oceniam dobrze.” (IIWL) 

Opinie krytyczne: 

„ciężko jest się przebić do tej organizacji żeby cos tam robić i zdobyc jakąkolwiek lepszą funkcję. panuje 

tam tzw. "kolesiostwo" (WF) 

„W samorządzie szerzy się prywata i czerpanie korzyści z funkcji osobiście i dla znajomych.” (IIWL) 

„Samorząd nie pomaga studentom w ich sprawach.” (I WL) 

„samorząd zajmuje się głównie organizacją cyklicznych wyjazdów do Wisły i Włoch” (IWL) 
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„Kiedy Samorząd studentów przedstawi faktury za organizowane imprezy?” (IWL) 

„…nie wiem w zasadzie co zrobił w tym roku samorząd oprócz organizowania obozu zimowego i obozu 

integracyjnego” (IWL) 

Odsetek osób pozytywnie oceniających klub AZS WUM w bieżącej edycji badania nieco wzrósł 

w porównaniu do poprzedniego roku i wynosi 53% (w ubiegłorocznym badaniu było takich 

odpowiedzi 49%). 

Nieco ponad połowa badanych (53%) dobrze oceniła działalność klubu AZS WUM, a jedynie ok. 2% 

dokonało oceny negatywnej (średnia 3,84). Pozytywne oceny potwierdza również pojedyncza wypowiedź 

opisowa studenta: 

„Szczegolnie dobrze swoja role sprawuja organizacje AZS- pozwalaja na integracje miedzyuczelniana i na 

podlozu innym niz naukowe. Na wyróżnienie zasluguje AZS Lyzwiarstwo figurowe.” 

 

Rysunek 78: Ocena działalności AZS WUM 

 

Rysunek 79: Średnie oceny działalności AZS WUM 

Średnia ocena działalności studenckich kół naukowych wyniosła 3,92 w skali 1-5. 

Ponad 60% studentów pozytywnie oceniło koła naukowe działające na WUM, a jedynie pojedyncze 

osoby (ok. 1% badanych) dokonały oceny negatywnej - średnia 3,92 (w poprzedniej edycji 3,80, rok 

wcześniej 3,79, w roku 2014/2015 - 3,66, a w roku 2013/2014 - 3,61). Najbardziej krytycznie ocenili 

działalność kół naukowych studenci WF (43% odpowiedzi pozytywnych, średnia ocen 3,66), natomiast 

najwyższe oceny przyznali studenci I WL (62% odpowiedzi pozytywnych, średnia ocen 3,97). 
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Rysunek 80: Ocena działalności studenckich kół naukowych 

 

Rysunek 81: Średnie oceny działalności studenckich kół naukowych 

Jedynie w kilku komentarzach studenci odnieśli się do działalności kół naukowych. Poniżej przytoczono 

wszystkie komentarze: 

„… Koła naukowe działają całkiem nieźle.” (IWL) 
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Działalność pozostałych organizacji studenckich, w tym IFMSA, EMSA, STN, chóru WUM została 

oceniona stosunkowo wysoko. 

Poniżej przedstawione zostały opinie studentów na temat innych organizacji studenckich działających 

na Uczelni.  

Stosunkowo najwyższą średnią ocen w omawianym badaniu uzyskało Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Studentów Medycyny IFMSA - średnia ocen tego stowarzyszenia wynosi 4,59. W ubiegłorocznym 

badaniu średnia ocen wynosiła 4,31, rok wcześniej - 4,22, w roku 2014/2015 - 4,18, a w 2013/2014 - 

4,02) 

Średnia ocen Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Medycyny EMSA to 4,54 (w poprzedniej edycji 

badania – 4,66, rok wcześniej 4,21, w 2014/2015 roku - 4,33, a w 2013/2014 - 4,40).  

Analizując średnie oceny dla organizacji, które oceniło poniżej 50 osób, należy mieć na uwadze niski 

odsetek odpowiedzi, na podstawie których zostały one wyliczone.  

oceniana organizacja średnia ocen liczba ocen 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA 4,59 74 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA 4,54 68 

Studenckie Towarzystwo Naukowe 4,30 43 

Chór WUM 4,41 32 

ASK SOLI DEO 4,25 32 

Galen 4,61 23 

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii 4,57 21 

Orkiestra WUM 4,77 13 

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji 4,00 12 

ESN International 3,75 12 

Teatr WUM TAM 4,73 11 

Studenckie Koło Filmowe "Cię Cie" 4,78 9 

Formacja Tańca Towarzyskiego 5,00 3 

English Division Student Government 1,00 1 

Tabela 5: Oceny innych organizacji studenckich działających na WUM 

Należy zwrócić uwagę na fenomen Teatru Magicznego. Jego działanie spotkało się z uznaniem ze strony 

studentów, którzy mieli z nim kontakt. 

„Teatr Magiczny jest jedną z ciekawszych organizacji, z którymi miałem okazję się spotkać na tej uczelni. 

Powstał ze szlachetnych pobudek sprawienia przyjemności dzieciom leżącym w szpitalu i z tego, co wiem, 

już od pierwszego roku działalności wystawiają doskonałe sztuki. Zdecydowanie jest to inicjatywa, którą 

warto wspierać, ponieważ nie tylko jest dobra dla pacjentów, ale również dla studentów biorących udział 

w tej organizacji. Pokazują, że na medycynie nie jest ważna tylko nauka, ale również działanie dla innych, 

zawiązywanie przyjaźni i dobra zabawa.” 

„Teatr WUMu to jedyna organizacja, ktora pokazała mi szczere zainteresowanie moją osobą jak rownież 

aktywnością społeczną. Bardzo doceniam pracę Teatru Magicznego i liczę, że będą mieli okazję i pomoc 

uczelni do dalszego rozwoju.” 

„Teatr Magiczny WUM to unikat. Możesz z innymi studentami otwierać się, rozwijać, przełamywać - 

tworzyć sztukę dla pacjentów, jak i innych studentów. A fantastyczna atmosfera tylko napędzają do 

działania!” 
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„Teatr magiczny WUM to wspaniała inicjatywa. Miło widzieć studentów WUM realizujących swoją pasję 

jednocześnie uszczęśliwiając małych pacjentów Szpitala Pediatrycznego (i studentów!).” 

„Wielkie brawa i gratulacje należą Teatrowi Magicznemu (które w liście rozwijanej nie znalazłem).Wielki 

szacunek także dla IFMSA i EMSA za bycie super zorganizowanym (wiele razy lepiej niż 90% zakładów 

WUMu).Samorząd jest w większości spraw znacznie lepiej poinformowany niż dziekanat, zdecydowanie 

sprawniej także działa.Strona STN jest bardzo technicznie niedopracowana i baaaardzo zdeaktualizowana, 

a ogromna część informacji jest niepełna.” 

„Byłem na przedstawieniu teatru wum i podobało mi się.” 
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11 | Przypadki naruszania praw studenta 

Uczestnicy ankiety mieli możliwość zgłoszenia przypadków naruszania ich praw przez 

pracowników administracji i nauczycieli akademickich. Najczęściej wskazywano, podobnie jak 

w poprzednich latach, na przypadki naruszania godności osobistej studentów i dyskryminacji 

ze względu na płeć. 

Z uwagi na niewielką liczbę odpowiedzi i indywidualny, zróżnicowany charakter zdarzeń zgromadzone 

dane przedstawione zostały w formie liczbowej (liczba studentów, którzy zgłosili dany problem), co 

pozwala zaobserwować skalę oraz natężenie poszczególnych form dyskryminacji i naruszeń. Porównanie 

tegorocznych wyników z danymi z poprzednich lat pozwalają stwierdzić, że nastąpił spadek liczby 

zgłoszeń informujących o naruszaniu praw studenta (zarówno przez pracowników administracji Uczelni, 

jak i nauczycieli akademickich). 

11.1 | Naruszanie praw studentów przez pracowników administracji 

Pracownicy administracji najczęściej, zdaniem studentów, naruszali ich godność osobistą oraz 

dyskryminowałi ich ze względu na płeć. 

 

Rysunek 82: Liczba wskazań naruszania praw studenckich przez pracowników administracji WUM 

Respondenci najczęściej wskazywali na naruszanie przez pracowników administracji ich godności 

osobistej (53 wskazania). W porównaniu do wyników z poprzednich lat liczba zgłoszeń naruszenia tych 

praw maleje. W ubiegłym roku akademickim takich zgłoszeń było 51, rok wcześniej 74, a w roku 

2014/2015 – 99.  

Stosunkowo najczęściej zgłaszali ten problem studenci I WL (22 przypadki) i WNoZ (17 przypadków). 

„Kiedyś chciałam załatwić przełożenie zajęć w pewnym zakładzie. Osoba odpowiedzialna za takie kwestie 

była wobec mnie bardzo niegrzeczna, nie pozwalała dojść do słowa, zwracała się do mnie jak do osoby 

gorszej, wręczniki ograniczonej umysłowo. Była niezwykle protekcjonalna i niesympatyczna. Powodowała, 

że czułam się jak śmieć bo bez ogródek mówiła o tym co myśli o osobach chcących przekładać zajęcia, 

o mnie i o innych studentek,  jak również ogólnie o młodzieży.” (IWL) 

„…śmianie się z wyjątkowej sytuacji rodzinnej (pogrzeb ojca) przez pracownika administracji, kiedy 

próbowałam wytłumaczyć, że nie mogę na czas odebrać legitymacji studenckiej” (IWL) 
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Rysunek 83: Liczba wskazań naruszania godności osobistej studentów 

Z dyskryminacją ze względu na płeć, ze strony pracowników administracji, spotkało się 42 

badanych. Najczęściej problem ten zgłaszali studenci I WL (16 przypadków) i WNoZ (15 przypadków). 

 

Rysunek 84: Liczba wskazań dyskryminacji studentów ze względu na płeć 

Przypadki naruszania prywatności studentów sygnalizowało 31 respondentów, najczęściej studenci 

I WL (13 osób), WNoZ (10 osób). 

„Jestem na studiach niestacjonarnych i moja godnosc jest naruszana gdy Pani w dziekanacie pyta mnie o 

tryb studiow, a przeciez ma taka informacje w systemie oraz gdy na karcie zaliczeniowej jest 

umieszczany tryb studiów.” (I WL) 

 

Rysunek 85: Liczba wskazań naruszania prywatności studentów 
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22 respondentów zgłosiło przypadki dyskryminacji ze względu na ich poglądy, przekonania. 

Najczęściej problem ten deklarowali studenci WNoZ (8 wskazań) i I WL (7 wskazań). 

 

Rysunek 86: Liczba wskazań dyskryminacji studentów ze względu na poglądy, przekonania 

Przypadki dyskryminacji ze względu na narodowość, rasę zgłoszono 7 razy (najczęściej na IWL). 

Warto jednak zauważyć, że w ankiecie wzięła udział niewielka liczba studentów English Division, co może 

znacząco obniżać liczbę wskazań tego typu zjawisk. 

 

Rysunek 87: Liczba wskazań dyskryminacji studentów ze względu na narodowość, rasę 
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11.2 | Naruszanie praw studentów przez nauczycieli akademickich 

Ze strony nauczycieli akademickich studenci spotykali się z dyskryminacją ze względu na płeć 

i z naruszaniem ich godności osobistej. 

 

Rysunek 88: Liczba wskazań naruszania praw studenckich przez nauczycieli akademickich 

Liczba przypadków różnego rodzaju naruszeń praw studenckich i dyskryminacji studentów ze 

strony nauczycieli akademickich zgłoszonych przez uczestników badania jest wyższa, niż miało to 

miejsce w przypadku pracowników administracji. Wagę tego problemu dodatkowo potwierdzają 

wypowiedzi studentów zgłoszone w innej ankiecie studenckiej (patrz: raport z wyników studenckiej 

ankiety oceny zajęć i nauczycieli akademickich). 

W obecnej edycji badania, tak jak miało to miejsce w poprzednich latach, studenci najczęściej 

sygnalizowali zachowania dyskryminujące ich ze względu na płeć. Łącznie 156 osób zgłosiło taki 

problem (w ubiegłym roku - 106 osób). Grupa 27 osób (w ubiegłym roku 9 osób) poinformowała, że 

miała z tym do czynienia „często”. Najczęściej byli to studenci I WL (80 przypadków) i studenci II WL (32 

przypadki). 

 

Rysunek 89: Liczba wskazań dyskryminacji studentów ze względu na płeć 
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Profesor …. Potrafil pokazać na projektorze zdjęcia pacjentek sprzed i po zabiegu i pytać (wyłącznie 

męską część grupy) "JAK PODOBA IM SIĘ TA DZIEWCZYNA" oraz komentować, że jest "niezła". Cieszył 

się gdy wywołał oburzenie u studentek, które zwróciły mu uwagę, że takie pytania są nie na miejscu. 

Potrafił mówić o chorych na choroby genetyczne dzieciach "potwory". Non stop rzucał seksistowskie żarty. 

Rozmawiał wyłącznie z męską częścią grupy, wykluczając z zajęć kobiety i nie traktując ich poważnie. 

Podczas zajęć z szycia chirurgicznego potrafił uderzyć studentów w ręce, gdy popełnili błąd. Za takie 

zachowanie w cywilizowanych krajach, na normalnych uczelniach już dawno zostałby zwolniony. To 

niedopuszczalne, żeby ktokolwiek zachowywał się w taki sposób. Obrzydliwy człowiek.” (I WL) 

„faworyzowanie mężczyzn przez jedną z asystentek w katedrze fizjologii i uszczypliwe uwagi na temat 

dziewcząt” (I WL) 

„…dyskryminacja kobiet że nie mogą być chirurgamii bo kiedyś będą w ciąży i to problem dla oddziału 

i nie ma komu pacjentów leczyć” (I WL) 

„Nie wychylam się, bo nie lubię, więc raczej mnie nic nie spotyka, ale sporo męskich wykładowców robi 

sobie seksistowskie żarciki.” (I WL) 

„Do asysty podczas operacji są najczęściej wybierani mężczyźni. Kobiety są traktowane przedmiotowo.” 

(I WL) 

„seksistowskie żarty wypowiadane przez nauczycieli płci męskiej” (I WL) 

„Słyszałam pod swoim adresem prześmiewcze uwagi na temat mojej bardzo jasnej karnacji i noszenia 

czarnych ubrań, a także komentarze związane z tym, że kobieta nie poradzi sobie w specjalizacji, jaką 

jest chirurgia. Spotkałam się też z wyrażaniem opinii na temat mojej figury, sylwetki, czy stereotypowego 

porównywania mojego wyglądu z inteligencją/wiedzą z danej dziedziny.” (I WL) 

„Sugerowanie przez wykładowcę, że będąc kobietą jestem mniej inteligentna i jestem jedynie "ozdobą".   

(I WL) 

„Szczegolnie w czasie zajęć - jeden z prowadzacych nie szczędzil sobie gorzkich uwag w stosunku do 

kobiet i ich, w jego opini, jasno określonych ról spolecznych.” (I WL) 

„…Podczas zajęć , doktor … podczas seminarium wyrażał opinie dyskryminujące kobiety, nie wiem czy w 

żartach, ale to już nie pierwszy raz i nawet, jeśli żartował, to nie powinien, bo to wcale nie jest 

śmieszne.” (I WL) 

„Podczas otrzymałyśmy z koleżankami jasny komunikat „kobieta nie nadaje się na chirurga”” (I WL) 

„ pogardliwe podejście do płci żeńskiej.” (I WL) 

„Dyskryminacja zainteresowań medycznych oraz lekarzy innych specjalizacji, wyśmiewanie kobiet 

zainteresowanych specjalizacjami zabiegowymi, złośliwe uwagi asystentów, że studia niczego nas nie 

uczą” (I WL) 

„dyskryminacja ze względu na płeć i urodę” (I WL) 

„Komentarze sugerujące, że kobiety są gorszymi lekarzami od mężczyzn …” (I WL) 

„Na zajęciach jedynie wobec dziewczyn był szereg zakazów np. dot. malowania paznokci i wyśmiewanie 

tego przez prowadzącego zajęcia.” (I WL) 

„Nauczyciel w zakładzie nie stronił od seksistowskich komentarzy.” (I WL) 

„Dyskryminacja ze względu na płeć pomimo podobnego stopnia wiedzy kobiet i męzczyzn, na zajęciach 

kobiety traktowane są jak niedouczone, bez jakiegokolwiek wyrazu szacunku.” (II WL) 

„Nagminne molestowanie ze strony prowadzących, wchodzenie do szatni, dotykanie podczas zajęć bez 

zgody, seksistowskie uwagi i komentarze. Molestowanie ze strony pracownika działu fotomedycznego 

podczas konferencji.” (II WL) 

„bardzo niemiłe i dyskryminujące dziewczyny komentarze, które padały z ust jednego z prowadzących na 

biofizyce.” (II WL) 

„Cały czas zwracanie się do grupy per Panie i udawanie, że nie ma w niej zadnych mezczyzn. A bylem ja 

i moi koledzy z grupy.” (II WL) 
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„Jeden z prowadzących wyraził pogląd ze kobiety nie nadają się do studiowania medycyny i "co tu się 

teraz na tym świecie porobiło, że na to pozwalają".” (II WL) 

„Z sugerowaniem, że skoro jestem blondynką to dziwne, że tak długo się utrzymałam na tej uczelni lub 

że to nic dziwnego, że jestem beznadziejna z fizyki, bo jestem również kobietą i kilka innych” (II WL) 

„Faworyzowanie płci damskiej na zajęciach, niewybredne żarty prowadzącej typu "Mężczyźni myślą tylko 

o jednym".” (WF) 

„seksistowskie podejście do studentek przez profesora, dwuznaczne żarty, naruszenie przestrzeni 

prywatnej oraz patrzenie się na piersi oraz pośladki studentek” (WNoZ) 

„Ze stereotypowym podejściem do świata przez nauczyciela akademickiego tj. "O niemożliwe, zobaczcie.. 

niby blondynka, a taka mądra".” (WNoZ) 

„Podczas zajęć dr … używała w stosunku moim oraz kolegów, tylko kolegów zwrotów powszechnie 

uważanych za obraźliwe ze względu na płeć. Mówiła, że mężczyźni są gorsi, głupsi, nie potrafią się 

nauczyć czegoś, nie potrafią zrobić czegoś lepiej jak kobiety sama nie umiejąc zrobić tych rzeczy” 

(WNoZ) 

Z naruszeniem godności osobistej spotkało się 120 uczestników badania, najczęściej studenci 

I WL (53 przypadki). Przykładowe komentarze studentów: 

„Na zajęciach zostało mi zasugerowane, że nie powinnam być na tych studiach, myślę że opinia 

prowadzącego nie powinna być wypowiedziana i była nie na miejscu.” (I WL) 

„W swoich poniżających studentów zachowaniach wyróżnia się tutaj prof. …. Przy omawianiu napisanych 

przez nas po raz pierwszy historii chorób, lekarz potrafił wyśmiewać użyte w historii wyrazy, które według 

niego były niestosowne. Miało to rzekomo cel dydaktyczny, jednak powodowało odrazę, poczucie 

poniżenia i narastającą niechęć do zajęć z tymże lekarzem.” (I WL) 

„Na zajęciach często spotykaliśmy się z przypadkami obrażania nas, chociaż nie mam pewności, czy to 

podchodzi pod waszą definicję naruszania godności osobistej. W każdym razie ludzie ze stresu nie mogli 

spać, jeść przed zajęciami i zdarzały się przypadki doprowadzenia do płaczu (oczywiście nie zwracały na 

to uwagi). …” (WF) 

„prowadzący naśmiewał się z miejscowości mojego pochodzenia.” (WF) 

„W ciągu 5 lat studiów nie raz i nie dwa byłam świadkiem traktowania studentów w sposób poniżający 

przez nauczycieli akademickich (głównie II rok), ale widzę, że i tak nic się w tej kwestii nie zmienia, 

ponieważ do zmiany potrzeba wymiany kadry prowadzącej zajęcia z ww. przedmiotu, a to się zapewne 

nie stanie.” (WF) 

„Mam wrażenie, że nie tyle co ze względu na płeć, ale kierunek studiów - położnictwo, jesteśmy 

dyskryminowani przez uczelnie - system i niektórych wykładowców. Pytanie na 1 roku studiów 

magisterskich "czy miały panie zajęcia z położnictwa", lub "czy miały panie okazje być w szpitalu i 

pracować na oddziale" są conajmniej nie na miejscu. Dyskryminacja kierunku również pod względem 

uroczystości czepkowania.” (WNoZ) 

„Podczas wykładu doktor która prowadziła zajęcia, powiedziała do studentów, iż są głupsze od studentów 

studiujących dziennie, ponieważ zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, i że studentki ze studiów 

stacjonarnych są w tym od nas lepsze, ponieważ mają więcej zajęć i będą lepiej przygotowane.” (WNoZ) 

„Brak kultury osobistej ze strony mgra … prowadzącego zajęcia. Wyzywanie mnie od tłumoków i debili nie 

jest godne nauczyciela akademickiego.” (WNoZ) 



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY WARUNKÓW STUDIOWANIA  2017/2018 

90  

 

 

Rysunek 90: Liczba wskazań naruszania godności osobistej studentów 

Studenci sygnalizowali przypadki dyskryminacji także ze względu na poglądy, przekonania (77 

wskazań). W tym 16 osób poinformowało, że miało to miejsce „często”. Najwięcej tego typu zdarzeń 

zgłosili studenci I WL (29 razy). W uwagach opisowych czytamy m.in.: 

„Brak szacunku dla poglądów katolickich i prawicowych.” (II WL) 

„Wyświetlanie filmu (na temat aborcji) o silnym zabarwieniu ideologicznym dyskusja po pokazie 

sprowadzała się do wykazania wyższości światopoglądu jednej religii nad innymi.” (II WL) 

„Pan Doktor … szykanował poglądy polityczne i religijne, które reprezentuję.” (WLD) 

„Zajęcia z etyki były prowadzone w sposob bardzo jednoznaczny - odpowiadający poglądom 

prowadzącego. …” (WLD) 

„Krytykowanie Kościoła Katolickiego, katolików. Niewłaściwe uwagi wykładowców na tematy polityczne. 

Zaangażowanie Samorządu Studenckiego w akcje popierające aborcję - jeśli mają takie osobiste 

przekonania to proszę bardzo, ale samorząd studentów nie powinien deklarować się politycznie - z resztą 

nie tylko samorząd, bo wykładowcy też lubią wtrącać własne uwagi co do etyki lekarskiej. Myślę też, że 

Uniwersytet powinien być apolityczny, natomiast wielokrotnie spotkałem się z wpisami np. na Facebooku 

ze strony samorządu studenckiego lub fanpage'u WUMu, krytykującymi np. obecny rząd, jak również w 

trakcie zajęć ze strony wykładowców.” (WNoZ) 

„Często na Wykładach przedstawiane były treści które dyskryminowały moje poglądy, nauczyciel narzucał 

swoje zdanie nt aborcji, praw kobiet, religii. Wiedziałam, że jeśli otwarcie sie nim przeciwstawie mogę 

miec problem z zaliczeniem przedmiotu” (WNoZ) 

„Niektórzy prowadzący zajęcia mają uprzedzenia do osób będących katolikami, osoby wierzące są często 

postrzegane jako osoby zacofane i staroświeckie. Nie raz słyszałam jak poglądy religijne były 

wyśmiewane.” (WNoZ) 
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Rysunek 91: Liczba wskazań dyskryminacji studentów ze względu na poglądy, przekonania 

Respondenci zgłosili 66 przypadków naruszania prywatności studentów przez nauczycieli 

akademickich. Najczęściej problem ten sygnalizowali studenci I WL (28 przypadków) i WNoZ (17 

przypadków). 

 

Rysunek 92: Liczba wskazań naruszania prywatności studentów 

Z dyskryminacją ze względu na narodowość i rasę ze strony nauczycieli akademickich spotkało się 

14 osób.  

 

Rysunek 93: Liczba wskazań dyskryminacji studentów ze względu na narodowość, rasę 
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12 | Ocena infrastruktury 

Najwyżej ocenianym elementem infrastruktury Uczelni są warunki sanitarne oraz warunki 

lokalowe (sale dydaktyczne). Jednocześnie studenci nadal uważają, że Uczelnia nie zapewnia 

im w wystarczającym stopniu dostępu do internetu (WiFi) oraz oraz miejsc do odpoczynku 

(np. w przerwie między zajęciami) – te dwie cechy infrastruktury uzyskały najniższe oceny, 

niezależnie od ocenianego budynku. 

Ze względu na duże zróżnicowanie i specyfikę studiów na poszczególnych wydziałach i kierunkach nie ma 

możliwości krótkiej i jednoznacznej oceny infrastruktury. Studenci mają zajęcia w wielu miejscach. 

Budynki, w których prowadzone są zajęcia, budowane były na przestrzeni wielu lat. Wśród ocenianych 

budynków można wyróżnić grupę tych, które spełniają bardzo wysokie standardy oraz tych, które 

wymagają dużych nakładów w celu dostosowania ich do średniego poziomu uczelnianego.  

Średnia ogólna ocen poszczególnych elementów infrastruktury Uczelni (wyliczona na podstawie 

opinii studentów dotyczących warunków studiowania w wybranych budynkach WUM) wyniosła 3,63 

(w poprzedniej edycji badania 3,52, rok wcześniej - 3,55, w roku 2014/2015 - 3,37 a w roku 2013/2014 

- 3,49).  

Respondenci najwyżej ocenili warunki sanitarne – średnia ocen to 4,05 (w poprzedniej edycji badania 

średnia wynosiła 4,06, rok wcześniej - 4,03, w roku akademickim 2014/2015 - 3,85, a w roku 

akademickim 2013/2014 - 4,04) oraz warunki lokalowe, czyli sale wykładowe, seminaryjne, 

ćwiczeniowe – obecna średnia to 3,89 (w poprzedniej edycji badania – 3,94, rok wcześniej - 3,89, w 

roku akademickim 2014/2015 - 3,69, a w roku akademickim 2013/2014 – 3,88), a najniżej dostęp do 

internetu (WiFi) i zapewnienie miejsca do odpoczynku (średnia 3,41).  

Należy zwrócić uwagę na fakt istotnego wzrostu średniej oceny zaplecza socjalnego (stołówek, 

bufetów). W ubiegłym roku średnia ta wynosiła 3,02, w obecnej edycji badania – 3,50. 

 

Rysunek 94: Średnie oceny infrastruktury WUM 
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Poniższa tabela przedstawia budynki WUM ocenione przez uczestników badania oraz średnie ocen dla 

każdego z tych budynków. Dane w tabeli uszeregowano według liczby ocen jakie studenci przypisali 

poszczególnym budynkom. 

oceniany budynek (lokalizacja) liczba ocen 
średnia ocen  
(w skali 1-5) 

pozycja 

Rektorat 204 3,92 III 

Centrum Dydaktyczne 194 3,89 IV 

Centrum Biblioteczno-Informacyjne 125 3,99 II 

Collegium Anatomicum 70 3,02  

Farmacja 59 2,70  

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne 51 4,30 I 

Szpital Pediatryczny 51 3,92 III 

Ciołka 35 -  

Nowogrodzka 23 -  

Pawińskiego 14 -  

Centrum Symulacji Medycznych 13 -  

Miodowa 13 -  

Oczki 11 -  

Koszykowa 8 -  

ZIAM 4 -  

Krakowskie Przedmieście 1 -  

Tabela 6: Budynki WUM oceniane w ankiecie 

Wyniki oceny poszczególnych budynków zostały przedstawione w kolejnych rozdziałach.  

W odniesieniu do budynków, które uzyskały mniej niż 50 opinii studentów, zaprezentowano jedynie 

liczebności ilustrujące uzyskane rozkłady odpowiedzi, dające ogólny pogląd na to, jak budynki te są 

postrzegane przez studentów. Głębsza analiza, ze względu na niewielką liczbę ocen, byłaby w tych 

przypadkach nieuprawniona. 

Warto zwrócić uwagę na kilka ogólnouczelnianych problemów sygnalizowanych przez studentów. 

W obecnej edycji badania, podobnie jak miało to miejsce rok temu, studenci wypowiadali się, m.in. na 

temat: 

▪ dostępnego zaplecza socjalnego – brak miejsc, w których studenci mogliby odpocząć między 

zajęciami, zjeść przyniesione przez siebie jedzenie.  

▪ szatni dla studentów. 

„Warto byłoby rozważyć zorganizowanie centralnego dostępu do szatni studenckich np. poprzez 

legitymację studencką. Pobieranie kluczy z portierni jest długotrwałe, kłopotliwe i bezsensowne.” 

„Gdyby chociaż podzielić szatnie dla studentów na pół jakkolwiek, gdyż przebieranie się wśród wszystkich 

bez podziału na kobiety/mężczyźni dla niektórych może być problematyczne” 

„Zaplecze socjalne, w którym studenci mają się przebierać oraz czekać na następne zajęcia, jest na 

najniższym poziomie. …” 

„szatnia samoobsługowa, brak wydawania i odbierania kurtek” 

„Szatnie powinny byc otwierane na legitymacje, a nie na kluczyk bo wiecznie sa problemy. Nie mozna 

zostawic kurtki bo nie ma klucza, asystenci zli ze nie zostawiamy w szatni, a jak sie zostawi rzeczy w 

szatni to potem nie mozna ich odebrac bo ktos wzial klucz i zaginal.” 
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„W CSM (Centrum Symulacji Medycznych) powinno być lepsze oznakowanie szatni dla studentów, 

ponieważ połowa roku zostawiała ubrania, jak się okazało, w szatni dla innego kierunku chyba. Poza tym 

szatnie powinny być na zamek z czytnikiem dla ELS, żeby można było go otworzyć legitymacją zamiast 

biegać po całym szpitalu, szukając klucza. …” 

„Trochę za mało miejsc w szatniach do przebrania.” 

▪ palenia papierosów przed wejściem do budynków WUM  

„Wszyscy palący pracownicy w przerwie na papierosa ustawiają się przed wejściem głównym i niejako 

zmuszają pacjentów, studentów i niepalących pracowników do przejścia przez tą chmurę dymu.” 

„Przed CBI jest zakaz palenia papierosów, ale nie jest totalnie przestrzegany. Ciągle ktoś tam pali i to 

zaraz przy wejściu do budynku. Nie mam ochoty wdychać tych trucizn podczas wchodzenia/ wychodzenia 

z budynku. Ochroniarze powinni przeganiać palących gdzie indziej. Może warto stworzyć w okolicach 

rektoratu jakąś strefę dla palących?” 

„Przejście korytarzem jak w lochach, na którym wielokrotnie pracownicy (chyba pielęgniarki?) paliły 

papierosy. Może przydałoby się tam zamontować jakiś czujnik, dla mnie to nie do pomyślenia że na 

uniwersytecie medycznym jestem zmuszona do biernego palenia przychodząc na zajęcia.” 

„Przed wejściem do Szpitala Pediatrycznego często stoją osoby palące papierosy, które trują siebie i 

innych, a zwlaszcza pacjentów pediatrycznych!!! To skandal, żeby tak wyglądało wejscie do szpitala. 

Jestem osobą niepalącą i bardzo mi to przeszkadza.” 

„Niestety nadal istnieje również problem palenia papierosów przed samym wejściem do szpitala - 

koniecznie trzeba to rozwiązać.” 

▪ parkingu dla studentów 

„ZRÓBCIE COŚ Z PARKINGAMI DLA STUDENTÓW BO TO WSTYD ZEBY TAKA UCZELNIA TEGO NIE 

OFEROWALA (NAWET UKSW MA MIEJSCA) . Sposób przydzielania miejsc dla studentów jest żałosny 

dlatego póżniej świecą pustkami a inni jeżdżą w kólko kampusu i szukają małej dziurki po to żeby za 

20min mieć zholowany samochód, studenci powinni mieć możliwość dzielenia się miejscem parkingowym 

a nie że jedno auto do miejsca i koniec.” 

„Za mało miejsc parkingowych.” 

„Brak bezpłatnego parkingu dla studentów” 

12.1 | Ocena Centrum Dydaktycznego 

W obecnej edycji badania Centrum Dydaktyczne oceniło 194 studentów. CD jest (podobnie jak w ub. 

roku) czwartym najlepiej ocenianym przez studentów budynkiem WUM, ze średnią wszystkich 

aspektów wynoszącą 3,89 (w skali 1-5). W poprzedniej edycji badania było to 3,61, rok wcześniej 3,67, 

w roku 2014/2015 - 3,66, a w roku 2013/2014 - 3,77. Uczestnicy badania najwyżej ocenili warunki 

sanitarne panujące w budynku (86% pozytywnych odpowiedzi), średnia ocen – 4,28, natomiast najniżej 

dostęp do internetu (WiFi), element ten uzyskał średnią ocenę 3,49. 
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Rysunek 95: Ocena Centrum Dydaktycznego 

Centrum Dydaktyczne średnia ocen 

warunki sanitarne 4,28 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 4,14 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 4,09 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 4,09 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 3,96 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3,79 

możliwość przebrania się 3,75 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3,73 

system centralnego wydruku 3,54 

dostęp do Internetu (WiFi) 3,49 

ogólna średnia wszystkich ww. aspektów 3,89 

Tabela 7: Średnie oceny Centrum Dydaktycznego 

W swoich wypowiedziach opisowych studenci zwracali uwagę na następujące niedogodności związane 

z przebywaniem w CD: 

▪ małe sale dydaktyczne, mało przestrzeni, działanie klimatyzacji 

„Małe sale seminaryjne, duszne, ciasne. Korytarze ciasne. „ 

„Podczas sesji letniej temperatura powietrza wynosiła czasem 18 stopni, nie przeszkadzało to jednak 

obsłudze aby na aulach działała klimatyzacja, więc była tam równie niska temperatura, a ja myślałam że 

klimatyzacja powinna prowadzić do temp. pokojowej czyli 22 stopni C.” 

„Pomieszczenia na dolnym piętrze są bardzo słabo wentylowane.” 

„Pomieszczenia są słabo klimatyzowane, co jest szczególnie problematyczne latem. System Centralnego 

Wydruku często nie działa, szczególnie dotyczy to wydruku dokumentów z uczelnianego maila.” 
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„Sale są bardzo źle wentylowane. Jest w nich bardzo duszno. W części nie ma nawet okien. Gdy zajęcia 

trwają tam ponad 2h naprawdę ciężko nie zemdlec.” 

„Sale są ciasne, bardzo szybko robi się duszno. Brak stolików, co sprawia, że trzeba pisać w bardzo 

niewygodnej pozycji (później bóle pleców). Wąski korytarz niedostosowany do takiej liczby studentów.” 

„W budynku centrum dydaktycznego brak klimatyzacji bardzo utrudnia prowadzenie zajęć w okresie 

letnim” 

„Sale dydaktyczne  w Centrum Dydaktycznym są bardzo małe, przez co ledwie mieści się tam cała grupa 

dziekańska, a podczas zajęć robi się momentalnie bardzo duszno.” 

„w salach CD temperatury wiosną nie pozwalają skupić się(chodzi o sale ze świetlikiem w dachu, których 

nie można wywietrzyć), budynek Farmacji będzie można oceniać tak naprawdę po remoncie” 

„Małe sale dla tak licznych grup dziekańskich ok 30 osób. Duszność w sali i często zbyt mała liczba miejsc 

siedzących powoduje t brak koncentracji na zajęciach.” 

▪ nieodpowiednie stoliki w salach dydaktycznych, sygestie rozwiązania niektórych 

problemów sygnalizowanych przez studentów 

„BRAK SIEDZEŃ Z PULPITAMI PO LEWEJ STRONIE! Co roku jest ten sam problem. Leworęcznych jest 

około 8-15%, a tych pojedynczych ławek z pulpitami po lewej stronie, dostosowanych do leworęcznych 

jest w liczbie placów jednej dłoni. Będąc leworęcznym i pisanie egzaminu na ławce dla praworęcznych jest 

szalenie niekomfortowe. Mam wątpliwości co do skuteczności tej ankiety, ponieważ zamieszczam tę 

prośbę, błaganie już trzecią ankietę, a sytuacja się nie zmienia.” 

„…Czy jesteście w stanie załatwić oświetlenie nad kanapami, zwłaszcza tymi na 1. piętrze przy auli B? Nie 

wiem jak to zrobić, ale bardzo byłoby to przydatne. Plus fajnie byłoby mieć trochę więcej ławek i krzeseł 

w CD, na tych dużych, pustych przestrzeniach czyli na dole, przed schodami do auli i na górze, tam, gdzie 

jest catering przy okazji konferencji.” 

▪ niewystarczające zaplecze socjalne, w tym brak „kuchni” studenckiej (np. czajnika, mikrofalówki) 

„CD:Studiując zaocznie student nie ma możliwości zjeść NICZEGO. Bufet otwarty jedynie w piątek, 

sobota niedziela- wszystko nieczynne. W automatach jedynie napoje i batoniki. Przerwy między zajęciami 

są tak krótkie, że nie ma możliwości podjechać gdzieś dalej. Brak jakiejkolwiek mikrofali żeby podgrzać 

coś swojego. To chyba największe utrudnienie na tych studiach.” 

12.2 | Ocena Rektoratu 

W analizowanej edycji badania Rektorat, po wyliczeniu średniej oceny ze 204 ocen dokonanych przez 

studentów, uplasował się ponownie na trzecim miejscu najwyżej ocenionych budynków WUM ze 

średnią 3,92 (w poprzedniej edycji badania średnia ocen wynosiła 3,78, rok wcześniej - 3,82, w roku 

2014/2015 - 3,79, a w roku 2013/2014 - 3,82). Najwięcej pozytywnych odpowiedzi studentów uzyskały 

warunki sanitarne (83% ocen pozytywnych) oraz warunki lokalowe (81% ocen pozytywnych). Najniżej 

oceniono kwestię zapewnienia studentom miejsca do odpoczynku, np. w przerwie między zajęciami (20% 

negatywnych ocen) oraz możliwość przebrania się (17% ocen negatywnych). 
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Rysunek 96: Ocena Rektoratu 

Rektorat średnia ocen 

warunki sanitarne 4,28 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 4,25 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 4,02 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 4,01 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3,96 

system centralnego wydruku 3,83 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3,78 

dostęp do Internetu (WiFi) 3,77 

możliwość przebrania się 3,71 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 3,66 

Średnia ocena wszystkich ww. aspektów 3,92 

Tabela 8: Średnie oceny Rektoratu 

12.3 | Ocena Centrum Biblioteczno-Informacyjnego 

Centrum Biblioteczno-Informacyjne oceniło 125 studentów. W analizowanej edycji badania CBI 

uplasowało się, podobnie jak rok temu, na drugim miejscu najwyżej ocenionych budynków WUM ze 

średnią 3,99. Najwięcej pozytywnych odpowiedzi studentów uzyskały warunki lokalowe (sale 

wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 92% ocen pozytywnych, a także warunki sanitarne (89% ocen 

pozytywnych). Najniżej oceniono zaplecze socjalne (38% negatywnych ocen) oraz zapewnienie miejsca 

do odpoczynku (17% negatywnych ocen) 
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Rysunek 97: Ocena CBI 

Centrum Biblioteczno-Informacyjne średnia ocen 

warunki sanitarne 4,53 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 4,48 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 4,23 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 4,19 

dostęp do Internetu (WiFi) 4,16 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 3,80 

system centralnego wydruku 3,80 

możliwość przebrania się 3,71 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3,67 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 3,23 

ogólna średnia wszystkich ww. aspektów 3,99 

Tabela 9: Średnie oceny CBI 

Studenci zwracali uwagę na: 

▪ hałas panujący w CBI 

„Biblioteka jest za głośna jeśli nie da się oddzielić 1 i 2 piętra od siebie np sufitem ze szkła lub 

plexiglass'u zamontowanego w "studni" to może chociaż jakaś wykładzina, która lepiej tłumi dźwięki?” 

„Czytelnia powinna zostać oddzielona od niższego piętra - hałas powodowany przez studentów w czasie 

przerw uniemożliwia skupienie i efektywną naukę.” 

„Jest to kwestia poruszana co rok (chociażby przeze mnie) i, jak co roku, ze względu na jej specyfikę nie 

spodziewam się, by dało się w tym zakresie cokolwiek zmienić, tym niemniej nie mogę nie wspomnieć o 

absurdzie "dziury" na środku podłogi w bibliotece na 2. piętrze, przez którą dobiegają wszelkie hałasy z 

piętra niżej - zwłaszcza głośne rozmowy studentów w przerwach między ich zajęciami, co wybitnie 
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utrudnia skupienie i naukę w, należy to raz jeszcze podkreślić, bibliotece (!) - miejscu, w którym 

wyjątkowo na tle wszystkich innych powinno być zacisznie.” 

„Powinno sie utrzymywac cisze, to jest wlasnie zadanie biblioteki! A wrazliwe umysly nie sa w stanie sie 

skupic w cbi I ucza sie w innych miejscach” 

„…Mało miejsca.CBI: Zalecałbym oddzielić bibliotekę od piętra niżej chociażby pleksą. Hałas jaki generują 

studenci czekający na zajęcia (broń boże nie ich wina) jest niesamowicie przeszkadzający w nauce.” 

„W bibliotece nie jest cicho. Strasznie słychać odgłosy z korytarza niżej. Fajnie, że funkcjonują pufy, 

mogłoby ich być więcej.” 

„Otwarta przestrzeń między piętrami nie pozwala na naukę w ciszy w czytelni. W CBI często odbywają się 

konferencje w związku z czym jest bardzo głośno na korytarzach, co sprawia, że w czytelni nie da się 

spokojnie uczyć.” 

„Kwestia "dziury" między czytelnią a pierwszym piętrem CBI: hałas z pierwszego piętra sprawia iż 

czytelnia traci swoją funkcjonalność ponieważ nie spełnia wymogów miejsca gdzie można się 

skoncentrować.” 

▪ inne kwestie wpływające na komfort pracy w CBI 

 „…W bibliotece nie trzeba palić świateł każdego dnia, włącznie z tymi słonecznymi. Pogaszenie ich części 

będzie i dla nas bardziej komfortowe, i korzystne dla budżetu uczelni. …” 

„…nie wiem, czy w Czytelni nie kończy się powoli miejsce, zwłaszcza w godzinach "szczytu", czyli w 

środku dnia, jest nas tak dużo że coraz trudniej znaleźć zwyczajne miejsce przy komputerze, a 

znalezienie dwóch miejsc (np.: dla siebie i koleżanki) jest wówczas szczytem luksusu.. …” 

„Dodatkowa skrzynka do ładowania legitymacji w bibliotece moim zdaniem jest bardzo potrzebna” 

„Kolejny rok występują problemy z zalogowaniem się do bibliotecznych komputerów i słabe Wi-fi. W 

związku z tym, że jest coraz więcej studentów, często ciężko o wolne miejsca w czytelni między 

zajęciami.” 

„W CBI przydałby się choć jeden automat z czymś do jedzenia. Czasem mamy w zajęciach przerwę 

jedynie na około 5 minut, a wycieczka do CD jest wycieczką względnie długą.” 

„…W bibliotece CBI brakuje często miejsca, poza tym nie ma dobrych mikroskopów (połowa jest z 

lusterkiem, reszta bardzo starego typu, często zepsute).W Centrum Dydaktycznym brakuje sal. 

„W CBI brakuje automatu z jedzeniem/małymi przekąskami.” 

„Codziennie chodnik dla pieszych pod centrum bibilioteczno informatycznym jest wyłączony z ruchu 

pieszych z powodu aut na nim zaparkowanych NA CAŁEJ SZEROKOŚCI CHODNIKA. Stawiane na chodniku 

przed CBI auta sprawiają iż trzeba iść po błocie. Znak zakazu parkowania nic nie da, powinien być 

szlaban odgradzający parking za CBI od chodnika, który prowadzi do przodu budynku. …” 

„brawo za pokój dla młodych rodziców w Rektoracie!” 

 

12.4 | Ocena Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 

Budynek Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego oceniano po raz trzeci (w obecnej edycji badania oceniło 

go 51 studentów). Budynek ten ponownie uplasował się na pierwszym miejscu wśród budynków WUM 

(średnia 4,30). W ubiegłym roku średnia ocena CSR wynosiła 4,32 a rok wcześniej 4,19. Najwyższą 

średnią ocen uzyskała możliwość przebrania się, warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, 

ćwiczeniowe) i warunki sanitarne (po 96% ocen pozytywnych). Najwięcej ocen negatywnych (30%) 

uzyskała możliwość dostępu do Internetu. 
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Rysunek 98: Ocena Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne średnia ocen 

możliwość przebrania się 4,75 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 4,71 

warunki sanitarne 4,71 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 4,24 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 4,23 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 4,02 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3,98 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3,77 

system centralnego wydruku 3,67 

dostęp do Internetu (WiFi) 3,58 

ogólna średnia wszystkich ww. aspektów 4,30 

Tabela 8: Średnie oceny CSR 

“Centrum sportowo-rekreacyjne jest bardzo dobrze dostosowane do potrzeb studentów” 

12.5 | Ocena Collegium Anatomicum 

W analizowanej edycji badania Budynek Collegium Anatomicum oceniło 70 studentów. Średnia ocen 

wszystkich elementów branych pod uwagę w ankiecie to 3,02. Najwyższą średnią ocen uzyskały warunki 

sanitarne 3,56, najniższą średnią ocen uzyskały stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (84% ocen negatywnych, średnia - 1,73) i zaplecze socjalne (stołówka, bufet) – 68% 

ocen negatywnych, średnia - 1,90). 
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Rysunek 99: Ocena budynku Collegium Anatomicum 

Collegium Anatomicum średnia ocen 

warunki sanitarne 3,56 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 3,54 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3,37 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3,34 

system centralnego wydruku 3,28 

możliwość przebrania się 3,18 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 2,81 

dostęp do Internetu (WiFi) 2,69 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 1,90 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 1,73 

ogólna średnia wszystkich ww. aspektów 3,02 

Tabela 9: Średnie oceny Collegium Anatomicum 

„W Collegium Anatomicum brakuje klimatyzacji, co czuć szczególnie bliżej lata w prosektorium, poza tym 

jest chyba tylko 1 drukarka (gdy nie działa to koniec, trzeba się wybrać na kampus Banacha). Poza tym 

biblioteka nie pamięta już chyba ostatniego remontu, brakuje miejsca, żeby spędzić przerwę, ławek i 

stołów jest za mało w stosunku do ilości studentów. Niektóre sale od histologii mają stare mikroskopy, z 

których połowa jest zepsuta, przez co dla niektórych brakowało na zajęciach w pełni działającego 

mikroskopu z trzema obiektywami, a nawet działające były nieprzyjemne w użytku (stare, żółte światło)” 

„Można by też zainwestować w lepsza klimatyzację, zapach w prosektorium potrafi roznieść się po całym 

budynku.” 

„Wentylacja w prosektorium jest niewystarczająca.” 
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bardzo dobrze raczej dobrze średnio raczej źle bardzo źle
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„brak klimatyzacji w sali prosektoryjnej bardzo utrudnia efektywną naukę anatomii oraz pracę osób 

prowadzących zajęcia” 

„często brakowało papieru w prosektorium, wiec po umyciu rąk nie można było ich wytrzeć-w czasie 

upałów nie dało się wytrzymać w prosektorium, powinna być tam zamontowana klimatyzacja,” 

„Klimatyzacja w prosektorium powinna działać, a niestety tak nie jest i podczas zajęć w okresie 

wiosennym jest bardzo gorąco i ciężko przez to skupić się na zajęciach.” 

„Problemy informatyczne plus klimatyzacja, która w prosektorium, przy całym tłumie ludzi i zwłokach na 

sali psuje się w trzydziestostopniowym upale.” 

12.6 | Ocena budynku na ul. Ciołka 

Budynek przy ul. Ciołka oceniło 35 studentów 

budynek przy ul. Ciołka 

dobrze  
i 

źle  
i średnio 

b. dobrze b. źle 

warunki sanitarne 32 1 2 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, 
ćwiczeniowe) 

29 1 5 

możliwość przebrania się 24 2 8 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 20 7 8 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

19 1 2 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie 
między zajęciami) 

18 10 7 

dostęp do Internetu (WiFi) 17 7 8 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 15 5 13 

system centralnego wydruku 14 2 6 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 12 17 4 

Tabela 10: Ocena budynku przy ul. Ciołka – rozkład odpowiedzi 

12.7 | Ocena budynku Farmacji 

W obecnej edycji badania Budynek Farmacji oceniło 59 studentów. Średnia ocen wszystkich elementów 

branych pod uwagę w ankiecie to 2,70. Najwyższą średnią ocen uzyskało zaplecze socjalne (stołówka, 

bufet) 3,38, najniższą średnią ocen uzyskały zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między 

zajęciami) - średnia 2,03.  
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Rysunek 100: Ocena budynku Farmacja 

Farmacja średnia ocen 
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zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 2,03 

ogólna średnia wszystkich ww. aspektów 2,70 

Tabela 10: Średnie oceny Farmacji 

„Nie wiem gdzie to napisać, ale Pan z szatni na wydziale farmacji jest okropny! Rzuca kurtkami jak 

szmatami, nie odpowiada ani na "dzień dobry", ani na "dziękuje", ani na "do widzenia". Jest niemiły, 

nawet nie jest w stanie podać numerka do ręki tylko położy na drugim końcu lady. Jak mu się nie podoba 

to niech zmieni pracę!” 

„niesympatyczny i niepomocny Pan szatniarz, rzuca kurtkami, powieszenie kurtki jest dla Niego dużym 

problemem” 

„Pan w szatni nie szanuje okryć wierzchnich studenta- płaszcze po wizycie w szatni wyglądają jakby ktoś 

zamiatał nimi podłogę- całe w kurzu.Mało ławek i stołów na korytarzach- trzeba siedzieć na mocno 
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zakurzonej podłodze.Czystość toalet pozostawia wiele do życzenia.Oby po remoncie zmieniło się to na 

lepsze.” 

„Budynek to wielki dramat,. Wielkie lekceważenie pracowników i studentów poprzez remont który zaczął 

sie dopiero niedawno. W zimę nie da się wytrzymać bez kurtki (w budynku na zajęciach!). Inspekcja 

Budowlana powinna przyjrzeć się stanowi technicznemu obiektu, bo stanowi on zagrożenie dla zdrowia 

osób przebywających” 

„ciągle są problemy z kserem na wydziale farmaceutycznym. jest za mało miejsc gdzie można usiąść i się 

pouczyć czy odpocząć. nie ma chodźby małej kuchni gdzie można sobie zrobić herbatę ( nie każdego jest 

stać na codzienne kupowanie herbaty w automacie czy bufecie i z resztą studentów nie musi na to stać 

na politechnice na wydziale MINI jest kuchnia dla studentów z mirofalą i czajnikiem gdzie można sobie 

podgrzać posiłek). na wydziale hula wiatr przez nieszczelne okna obok ktorych nie da się siedzieć bo 

zaraz jest się zmarźniętym. w sali b obok dziekanatu nawet  raz się zdarzyło że okno samo się otworzyło 

mimo że nikt go nawet nie dotknął. w samej stołówce jedzenie jest często niedobre, niesmaczne a panie 

obsługujące są niemiłe.” 

„Na wydziale farmaceutycznym jest zimno, w zimie na zajęciach często trzeba siedzieć w kurtce albo 

marznąć, w toaletach śmierdzi, miejsc gdzie można usiąść w przerwie jest mało i zwykle są zajęte 

(dobrze, że jest chociaż biblioteka), drukarka obsługuje tylko wydruki, nie wykonuje kopii. Polecam za to 

bufet, obsługa jest miła, a jedzenie smaczne, chociaż najlepsze szybko się kończy.” 

„Pozwolę w tym miejscu rozpisać się trochę na temat budynku Farmacji, aby moja ocena miała jakiś 

sens.Warunki lokalowe są złe, ponieważ są tylko 3 sale wykładowe, mogące pomieścić cały rok Farmacji, 

sal seminaryjnych jest bardzo mało, a sale ćwiczeniowe są skonstruowane tak, że nijak nie mogą 

pomieścić całego roku, co skutkuje tym, że zajęcia odbywają się w nich prawie codziennie i w związku z 

tym jest tam ograniczony dostęp. Ogólnie na Wydziale Farmaceutycznym dotkliwie brakuje sal - niektórzy 

zmuszeni są prowadzić zajęcia dla studentów w budynku Centrum Dydaktycznego albo Centrum 

Biblioteczno-Informacyjnego, zamiast na miejscu. Zawiedziony też jestem tym, że zajęcia z fizjologii oraz 

zajęcia z patofizjologii dla II roku Farmacji nadal odbywają się nadal w budynku przy ul. Pawińskiego 3c, 

a nie na miejscu (w budynku Wydziału). Obydwa te przedmioty mam już za sobą, jednak nadal mnie to 

boli. Ponadto, większość sal nadaje się do odnowy - nie chodzi mi wcale o to, że sale są z innej epoki 

(niektórym dodaje to wg mnie ciekawej atmosfery i są naprawdę zadbane), lecz o to, że powoli się 

rozwalają albo są niefunkcjonalne. Ławki w salach im. prof. Koskowskiego oraz im. prof. Olszewskiego 

pokryte są napisami. Nogi od krzeseł w sali "A" są w takim stanie, że czasami strach siadać na tych 

krzesłach. Radziłbym komuś dokonać przeglądu całego budynku Wydziału i coś z tym zrobić, bo to wstyd 

uczyć się w takich warunkach.Dostęp do internetu (WiFi) jest, jednak nie na obszarze całego Wydziału, 

lecz w określonych miejscach.Miejsce do nauki jest ograniczone, chyba że ktoś potrafi uczyć się na 

podłodze. Potrafię wymienić tylko 6 miejsc, gdzie można spokojnie się uczyć: dwa stoły obok Dziekanatu 

na niskim parterze, stół przy wejściu do Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej, stół naprzeciwko wejścia 

do sali im. prof. Koskowskiego, dość duży obszar między salą im. prof. Krauzego i salą im. prof. Derynga, 

stoły przy sali "A" na niskim parterze, oraz stół przy Zakładzie Chemii Organicznej (obecnie miejsce 

nieistniejące ze względu na trwający remont). Oprócz tego jest biblioteka, jednak osoby, które do niej 

chodzą, stanowią mniejszość, bo większość studentów lubi uczyć się w grupach, a w bibliotece rozmowy 

są zakazane. Zresztą w chwili obecnej biblioteki nie ma, ponieważ trwa remont. Niektórzy też uczą się w 

stołówce, lecz w taki sposób zabiera się miejsca osobom, które chciałyby zjeść. Istnieją też kamienne 

stoły na dworze między II a III kostką, lecz można tam chodzić dopiero na wiosnę i latem, kiedy jest już 

cieplej.Z miejscami do odpoczynku jest to samo, o ile nie jest jeszcze gorzej. Albo zajmuje się miejsca, 

gdzie można się uczyć (tzn. przy stołach), albo trzeba siedzieć na niewygodnych ławkach przy 

zakładach.Stołówka działająca od zeszłego roku funkcjonuje bardzo dobrze, ceny są przystępne, a 

jedzenie smakuje bardzo dobrze.Warunki sanitarne należałoby poprawić. O ile większość toalet w obrębie 

Zakładów jest w bardzo dobrym stanie, o tyle toalety ogólnie dostępne są w gorszym stanie. Od jakiegoś 

czasu w toalecie męskiej na niskim parterze obok Pracowni Biofizyki jest tylko jeden kran, drugi zniknął - 

czy jest to jakaś dyskryminacja płciowa, czy może jest to spowodowane brakiem pieniędzy na kupienie 

nowego kranu? W każdym razie nie jest to normalne.Jeśli chodzi o możliwość przebrania się, to przy 

wejściu znajduje się szatnia i starczy tam miejsca dla wszystkich, dlatego nie mam odnośnie tego 

żadnych negatywnych uwag.Jeśli chodzi o palenie papierosów, to bardzo mi przeszkadza to, że prawie 

cały czas przed budynkiem Wydziału ktoś pali papierosy i TRUJE nie tylko siebie, lecz także osoby 

dookoła. Niektórzy schodzą też na dół, obok stojaków na rowery. Na szczęście nikt nie pali w środku, ale 
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da się zauważyć pracowników, którzy w trakcie zajęć wychodzą zapalić papierosa przed budynkiem. Moim 

zdaniem powinno zakazać się całkowicie palenia papierosów, ponieważ zanieczyszczają środowisko i trują 

społeczeństwo. Jako Wydział Farmaceutyczny powinniśmy stanowić przykład...Budynek jest natomiast 

bardzo dobrze przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby na wózku (do tej pory nikogo 

takiego jeszcze nie widziałem na Wydziale) mogą w stanie dostać się praktycznie wszędzie - są podjazdy 

na schodkach oraz windy w każdej kostce.System centralnego wydruku funkcjonuje nie zawsze, ponieważ 

czasami się zawiesza i nie wiadomo, co zrobić.Jeśli chodzi o budynek przy ul. Oczki 3 - jest fatalnie. 

Miejsce do nauki jest jedno i jest to pokój, gdzie jest kilka stołów i kilkanaście krzeseł, przy czym stoły są 

tak zrobione, że nie da się na nich pisać, bo się rozwalają. Służy on też jako pokój do odpoczynku przed 

zajęciami. Nie ma w tym budynku gdzie zjeść, systemu centralnego wydruku nie ma (przynajmniej nie 

zauważyłem), dla osób niepełnosprawnych jest NIEDOSTĘPNY (brak windy, za to są niezmiernie strome 

schody), a najgorsze jest to, że toalety na samym dole ŚMIERDZĄ - nigdy nie widziałem gorszych 

warunków sanitarnych.” 

„Ten budynek trzeba zburzyć i postawić nowy. Zimą jest zimno przez nieszczelne okna. W sumie tam 

zwykle jest zimno. Toalety wołają o pomstę do nieba. Sale wykładowe są niewygodne i duszne.” 

„Ten wydział jest jednym wielkim żartem. Zimą na zajęciach studenci muszą być w kurtkach (!!!!!), bo 

temperatura jest często równa tej na dworze. Warunki pracowni, sprzęt, z którego korzystali najstarsi 

asystenci, stan toalet - to wszystko jest na tak niskim poziomie, że brakuje słów, żeby to opisać.” 

12.8 | Ocena Szpitala Pediatrycznego 

W analizowanej edycji badania Szpital Pediatryczny, po wyliczeniu średniej oceny z 51 ocen dokonanych 

przez studentów, uplasował się ponownie na trzecim miejscu najwyżej ocenionych budynków WUM 

ze średnią 3,92. Najwięcej pozytywnych odpowiedzi studentów uzyskał stopień przystosowania 

infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych (94% ocen pozytywnych, średnia – 4,64). Najniżej 

oceniono kwestię dostępu do internetu (39% negatywnych ocen, średnia ocen – 3,11).  

 

Rysunek 101: Ocena Szpitala Pediatrycznego 

26%

21%

31%

21%

38%

44%

57%

65%

64%

69%

16%

26%

19%

33%

26%

20%

26%

25%

18%

36%

20%

19%

23%

15%

12%

12%

10%

6%

21%

7%

18%

21%

6%

4%

4%

18%

14%

16%

13%

13%

dostęp do Internetu (WiFi)

system centralnego wydruku

zapewnienie studentom miejsca do nauki

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie
między zajęciami)

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów

zaplecze socjalne (stołówka, bufet)

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne,
ćwiczeniowe)

możliwość przebrania się

warunki sanitarne

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Ocena Szpitala Pediatrycznego

bardzo dobrze raczej dobrze średnio raczej źle bardzo źle



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY WARUNKÓW STUDIOWANIA  2017/2018 

106  

 

 

Szpital Pediatryczny średnia ocen 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 4,64 

warunki sanitarne 4,54 

możliwość przebrania się 4,49 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 4,31 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 4,08 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3,64 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3,29 

system centralnego wydruku 3,29 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 3,21 

dostęp do Internetu (WiFi) 3,11 

ogólna średnia wszystkich ww. aspektów 3,92 

Tabela 11: Średnie oceny Szpitala Pediatrycznego 

Wyrażając uznanie dla nowej inwestycji wskazano na kilka kwestii, które ujawniły się po uruchomieniu 

szpitala (palenie papierosów, braki w wyposażeniu): 

„Przed wejściem do Szpitala Pediatrycznego często stoją osoby palące papierosy, które trują siebie 

i innych, a zwlaszcza pacjentów pediatrycznych!!! To skandal, żeby tak wyglądało wejscie do szpitala. 

Jestem osobą niepalącą i bardzo mi to przeszkadza.?” 

„To zdecydowanie najpiękniejszy szpital w jakim przyszło mi mieć zajęcia i przebywać. Jest on utrzymany 

w światowym standardzie - tak powinny z czasem kolejne szpitale. Niestety wiele pomieszczeń stoi 

pustych, bez wykwalifikowanego personelu.” 

„za mało śmietników w szpitalu pediatrycznym” 

„…Szpital pediatryczny: notatki na kolanie, brak chociażby podpórek pod notatnik.” 
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12.9 | Ocena budynku przy ul. Nowogrodzkiej 

Budynek przy ul. Nowogrodzkiej oceniły 23 osoby. 

Ocena budynku przy ul. Nowogrodzkiej 

Dobrze 
 i 

źle  
i średnio 

b. dobrze b. źle 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 6 7 9 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie 
między zajęciami) 

4 17 2 

warunki sanitarne 4 10 9 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, 
ćwiczeniowe) 

3 11 9 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3 14 6 

możliwość przebrania się 3 11 9 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

2 8 3 

dostęp do Internetu (WiFi) 1 15 1 

system centralnego wydruku 1 8 0 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 0 19 2 

Tabela 11: Ocena budynku przy ul. Nowogrodzkiej – rozkład odpowiedzi 

12.10 | Ocena budynku na ul. Pawińskiego 

Budynek przy ul. Pawińskiego oceniło 14 osób.  

budynek przy ul. Pawińskiego 

Dobrze 
 i 

Źle 
 i średnio 

b. dobrze b. źle 

warunki sanitarne 5 5 4 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, 
ćwiczeniowe) 

4 8 2 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

4 4 1 

dostęp do Internetu (WiFi) 3 6 1 

możliwość przebrania się 3 4 2 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3 5 3 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 1 9 2 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie 

między zajęciami) 
1 12 1 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 1 9 0 

system centralnego wydruku 1 5 0 

Tabela 13: Ocena budynku przy ul. Pawińskiego – rozkład odpowiedzi 
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12.11 | Ocena budynku Centrum Symulacji Medycznych 

Centrum Symulacji Medycznych oceniło 13 osób. 

Ocena Centrum Symulacji Medycznych 

dobrze  
i 

źle  
i średnio 

b. dobrze b. źle 

warunki sanitarne 11 0 2 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 10 1 1 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 5 2 3 

dostęp do Internetu (WiFi) 4 3 0 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 4 1 2 

możliwość przebrania się 4 4 3 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3 2 6 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między 
zajęciami) 

2 4 5 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

1 2 2 

system centralnego wydruku 0 1 2 

Tabela 14: Ocena budynku Centrum Symulacji Medycznych 

„W CSM (Centrum Symulacji Medycznych) powinno być lepsze oznakowanie szatni dla studentów, ponieważ połowa 

roku zostawiała ubrania, jak się okazało, w szatni dla innego kierunku chyba. Poza tym szatnie powinny być na zamek 

z czytnikiem dla ELS, żeby można było go otworzyć legitymacją zamiast biegać po całym szpitalu, szukając klucza. …” 

12.12 | Ocena budynku przy ul. Miodowej 

Centrum Symulacji Medycznych oceniło 13 osób. 

 

budynek przy ul. Miodowej 

Dobrze 
 i  
b. 

dobrze 

źle  
i  

b. źle 
średnio 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 4 4 4 

warunki sanitarne 2 9 1 

możliwość przebrania się 1 10 1 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 0 10 3 

dostęp do Internetu (WiFi) 0 9 1 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 0 11 1 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 0 12 0 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 0 11 0 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 0 9 0 

system centralnego wydruku 0 5 0 

Tabela 15: Ocena budynku przy ul. Miodowej – rozkład odpowiedzi 
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12.13 | Ocena budynku na ul. Oczki 

Budynek przy ul Oczki oceniło 11 osób. 

budynek przy ul. Oczki 
dobrze  

i  
b. dobrze 

źle 
 i  

b. źle 
średnio 

możliwość przebrania się 5 5 1 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 3 5 2 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między 
zajęciami) 

3 7 1 

warunki sanitarne 3 6 2 

dostęp do Internetu (WiFi) 2 5 2 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 2 7 2 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 2 5 3 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 1 8 2 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

1 5 0 

system centralnego wydruku 0 6 0 

Tabela 12: Ocena budynku przy ul. Oczki– rozkład odpowiedzi 

„Budynek na ul. Oczki wymaga pilnego remontu. Sale seminaryjne są improwizowane, toaleta w piwnicy 

nie spełnia standardów higieny.” 
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12.14 | Ocena budynku przy ul. Koszykowej 

Budynek przy ul. Koszykowej oceniło 8 osób. 

ocena budynku przy ul. Koszykowej 

Dobrze 

 i  
b. dobrze 

Źle 

 i  
b. źle 

średnio 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 4 2 2 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 2 5 1 

możliwość przebrania się 2 4 2 

dostęp do Internetu (WiFi) 1 6 0 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 1 6 1 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między 

zajęciami) 
1 6 0 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 1 6 0 

warunki sanitarne 1 6 0 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

0 4 1 

system centralnego wydruku 0 3 1 

Tabela 13: Ocena budynku przy ul. Koszykowej – rozkład odpowiedzi 

12.15 | Ocena ZIAM 

Budynek ZIAM oceniły 4 osoby 

Budynek ZIAM 
dobrze i  
b. dobrze 

źle i  
b. źle 

średnio 

dostęp do Internetu (WiFi) 2 0 2 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 0 3 1 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 0 4 0 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między 
zajęciami) 

0 4 0 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 0 4 0 

warunki sanitarne 0 0 4 

możliwość przebrania się 0 4 0 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 0 3 1 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 
0 3 0 

system centralnego wydruku 0 3 0 

Tabela 149: Ocena budynku ZIAM – rozkład odpowiedzi 
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12.16 | Ocena Budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 

Budynek przy ul Krakowskie Przedmieście ocenia 1 osoba. 

12.17 | Ocena budynku przy ul. Emilii Plater 

W obecnej edycji badania nikt nie ocenił budynku przy ul. Emilii Plater. 

12.18 | Ocena budynku Chemia UW 

W obecnej edycji badania nikt nie ocenił budynku Wydziału Chemii UW. 



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY WARUNKÓW STUDIOWANIA  2017/2018 

112  

 

13 | Ocena akademików 

Ocena Domów Studenta WUM, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich, jest 

zróżnicowana i wynika z oceny szeregu elementów składających się na poziom codziennego 

życia w akademiku. Przynajmniej część z krytycznie ocenianych elementów może być 

wyeliminowana  niewielkim nakładem środków finansowych oraz zmianami organizacyjnymi. 

Podobnie, jak miało to miejsce w poprzedniej edycji badania, tylko niewielka część respondentów to 

studenci, którzy potwierdzili, że są mieszkańcami uczelnianych domów studenckich. Wśród uczestników 

badania było 85 takich studentów (niespełna 5%). Zdecydowana większość z nich (83%) to mieszkańcy 

Domów Studenta nr 1 i 2. 

 

Rysunek 102: Domy studenckie ocenione przez uczestników badania deklarujących mieszkanie w akademiku 

Ze względu na niezbyt liczne grupy respondentów oceniających poszczególne domy studenckie rozkłady 

odpowiedzi zaprezentowano w postaci liczebności.  

13.1 | Ocena Domu Studenta nr 1 

Akademik nr 1 oceniło 37 mieszkańców.  

Oceniany element bardzo źle źle 
ani źle, ani 

dobrze 
dobrze 

bardzo 
dobrze 

warunki sanitarne 1 6 4 18 8 

wielkość pokoi 8 12 10 5 2 

umeblowanie pokoi 8 4 12 7 6 

oświetlenie pokoi 2 3 7 17 8 

dostęp do pokoju cichej nauki 1 1 5 11 12 

dostęp do Internetu 11 4 11 6 3 

rozwiązanie dot. kwestii palenia 
papierosów 

3 3 9 11 10 

funkcjonowanie administracji akademika 1 0 2 20 14 

siłownia 6 1 1 0 1 

klub 7 1 1 6 4 

sala telewizyjna 0 2 5 15 10 

sala komputerowa 2 5 6 10 10 

Tabela 15: Rozkład odpowiedzi oceniających wybrane elementy Domu Studenta Nr 1 

2%

5%

11%

39%

44%

Dom Studenta Nr 2 „Bis” (ul. Karolkowa 84)

Dom Studenta SARNA (ul. Konarskiego 4a)

Dom Studenta ROGAŚ (ul. Konarskiego 3)

Dom Studenta Nr 2 (ul. Karolkowa 84)

Dom Studenta Nr 1 (ul. Batalionu Pięść 9)

Domy studenckie ocenione przez uczestników badania (mieszkańców DS)
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Wypowiedzi studentów - mieszkańców akademika, mają charakter postulatów kierowanych do osób 

podejmujących decyzje dotyczące funkcjonowania domów studenta WUM. W szczególności dotyczy to 

decyzji o terminie przeprowadzenie remontów,  czy zatrudnionych pracowników: 

„Bardzo miło by było studentom uczącym się do egzaminów, gdyby w sesji nie były przeprowadzane 

prace remontowe, które BARDZO przeszkadzały w nauce. Proszę zwrócić uwagę na to, że większość 

studiuje bardzo trudne kierunki, a brak możliwości skupienia się na nauce negatywnie wpływa na 

przyswajanie nauki i co za tym idzie na wyniki egzaminów. Wiercenie bezpośrednio nad pokojami i 

pokojem cichej nauki (!!!) w trakcie sesji jest po prostu niedopuszczalne, a w tym roku miało to miejsce 

być. Na początku roku akademickiego również zgłaszano uwagę nt obecności insektów, co wiązało się z 

koniecznością zmiany pokoju na 24h. Takie prace powinny być przeprowadzane w WAKACJE, kiedy nie 

mieszka tam większość studentów z rzeczami osobistymi i jedzeniem oraz przedmiotami higieny osobistej 

pozostawianymi na półkach.” 

„Bardzo proszę,  żeby ktoś wreszcie zaczął kontrolować pracowników akademika. Portierki przesiadują w 

pokoju z pracownikami administracji, nie można wejść do akademika, ani uzyskać jakichkolwiek 

informacji. Trzeba chodzić i prosić aby ktoś z łaską przyszedł. Pokój administracji jest naprzeciwko pokoju 

ciszej nauki, a jak te wszystkie panie się zejdą, zrobią sobie kawkę, to tak głośno się zachowują,  śmieją 

się i wręcz wyją na pół akademika, że nie da się uczyć.Zamknięcie pokoju cichej nauki 28.06 gdy sesja 

trwa cały następny tydzień jeszcze to jakiś żart.I GRATULUJĘ ROZPOCZĘCIA REMONTU TUŻ POD 

POKOJEM CICHEJ NAUKI W TRAKCIE SESJI, GDY POTRZEBNY JEST SPOKÓJ I SKUPIENIE. Mam nadzieję, 

że zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje, albo sprawę zgłoszę do odpowiednich instytucji.” 

W swoich wypowiedziach studenci zwrócili uwagę na: 

▪ utrzymanie czystości 

„Kuchnia i łazienka (szczególnie łazienka) są niedokładnie sprzątane, mimo że ekipa sprzątająca jest 

codziennie pomieszczenia te wyglądają czasem jakby nie były sprzątane tydzień.” 

 

▪ wysokość opłat 

„stare meble w pokojach, brudne ściany, widać że nie malowane od kilku lat lub więcej, bardzo małe 

pokoje lub 3 osoby w małym pokoju to za dużo. Za cenę 1230 zł miesięcznie za pokój, można czasem go 

pomalować dla lepszego komfortu” 

„za duża cena w porównaniu do standardu” 

„Ceny jak na warunki panujące w akademiku są zdecydowanie za wysokie, w łazienkach nie ma mydła ani 

ręczników do rąkNIEPOWAŻNE ze strony władz uczelni jest to, że w dniu zakwaterowania obowiązuję 

opłata wakacyjna za akademik!!! Jest to wyłudzanie pieniędzy” 

▪ złą jakość Internetu 

„Problem szybkości Internetu w akademiku już od paru lat nie jest rozwiązany.” 

Chwaląc wyposażenie sali bilardowej zgłoszono postulat organizacji siłowni na terenie akademika  

„Muszę pochwalić wyposażenie sali bilardowej w konsolę, stół do piłkarzyków i cymbergaja. Jedynie 

przydałaby się siłownia na terenie DS I.” 

„Nie ma siłowni, nie można doprosić się o wstawienie luster i maszyn do ćwiczeń.” 
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13.2 | Ocena Domu Studenta nr 2 

Akademik nr 2 oceniło 33 mieszkańców.  

Oceniany element 
bardzo 

źle 
źle 

ani źle, 
ani 

dobrze 
dobrze 

bardzo 
dobrze 

warunki  sanitarne 0 4 13 13 3 

wielkość pokoi 1 5 13 8 6 

umeblowanie pokoi 0 3 10 15 5 

oświetlenie pokoi 0 2 11 14 6 

dostęp do pokoju cichej nauki 2 2 9 15 5 

dostęp do Internetu 4 10 11 6 2 

rozwiązanie dot. kwestii palenia 
papierosów 

1 2 10 8 12 

funkcjonowanie administracji akademika 0 5 6 12 10 

siłownia 0 1 10 11 8 

klub 10 2 4 4 3 

sala telewizyjna 0 3 7 10 10 

sala komputerowa 3 3 9 9 8 

Tabela 16: Rozkład odpowiedzi oceniających wybrane elementy Domu Studenta Nr 2 

W swoich wypowiedziach studenci zwracali uwagę na: 

▪ kwestie techniczne związane z codziennym życiem w akademiku (zła jakość Internetu, jakość 

wyposażenia) 

„Po raz 3 w ankiecie: Beznadziejny internet i stan toalet i prysznicy. Nie będę się po raz kolejny się 

rozpisywać skoro i tak zdanie studentów przez 3 lata nie było brane pod uwagę.” 

„Wciąż nie działa druk z komputera na drukarce Prysznice są częściowo połamane Siłownia przez całe lato 

i ferie jest zamknięta, chociaż można by było chociaż część otworzyć (przed tym stąd zabrać ciężarki 

"żeby nikt raptem nie ukradł") Zamknięto jeden pokój cichej nauki, dlatego czasem studentom nie 

wystarcza miejsca do cichej nauki.” 

„Są momenty, kiedy internet nie działa przez 1/2 dni. Są utrudnienia z dostępem do akademikowego 

internetu z Iphone'ów. Na siłowni pracuje bardzo symaptyczny i kompetenty pan trener, ale jest mało 

sprzętu i jest on bardzo stary w zużytym stanie. Klub praktycznie nie istnieje! Administracja nie wyraża 

zgody na żadne większe studenckie spotkania, nawet na 'wigilie' z opłatkiem. Remonty w piwnicach, mam 

na myśli głównie prysznice obdywają się głównie w trakcie trwania zajęć. W obecnym roku akademickim 

w czasie sesji letniej dla ok 100 osób dostępne do użytku były tylko 3 kabiny. Podobna sytuacja panowała 

w trakcie sesji zimowej.” 

„za mało cichaczy, za małe pokoje (3 osoby na 17 m^3 to trochę dużo, zwłaszcza że większość pokoi jest 

bardzo nieustawna), małe lodówki, w sali komputerowej niedziałające okno, brak klubu, 2 działające 

pralki i jedna suszarka na tyle osób to też dość mało, wieczny syf pod prysznicami, w toaletach i 

kuchniach (ekipa sprzątająca, która mimo uwag nadal nic nie robi), za mało pryszniców, wieczne remonty 

pryszniców kończące się działaniem przez miesiąc i kolejnym remontem” 

▪ brak czystości w dostępnych dla wszystkich pomieszczeniach (łazienki, kuchnia) 

„Ogólnie akademik jest dobry. Ale nie są robione rzeczy potrzebne w pierwszej kolejności studentom. 

Wróciłam z wakacji, a prysznice zostały w tym stanie co i przed wyjazdem - zero remontu, który jest 
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niezbędny!!! Ciągle zatkane zlewy, woda leci wszędzie, tzlko nie gdzie trzeba. Praca osób sprzątających 

niezadowalająca. Panie 15 min sprzątają - 30 min gadają na podwórku.” 

13.3 | Ocena Domu Studenta „Rogaś” 

Akademik oceniło jedynie 9 mieszkańców. 

Oceniany element 
bardzo 

źle 
źle 

ani źle, 
ani 

dobrze 

dobrze 
bardzo 
dobrze 

warunki sanitarne 0 0 1 3 5 

wielkość pokoi 0 0 0 4 5 

umeblowanie pokoi 0 0 3 1 4 

oświetlenie pokoi 1 1 2 3 2 

dostęp do pokoju cichej nauki 3 0 2 4 0 

dostęp do Internetu 1 0 2 2 4 

rozwiązanie dot. kwestii palenia papierosów 1 0 0 3 5 

funkcjonowanie administracji akademika 0 2 2 5 0 

siłownia 3 0 1 0 0 

klub 3 0 1 0 0 

sala telewizyjna 2 0 0 2 1 

sala komputerowa 3 0 0 0 0 

Tabela 17: Rozkład odpowiedzi oceniających wybrane elementy Domu Studenta „Rogaś” 

„Administracja bardzo nieprzyjemna, trudno załatwić cokolwiek.” 

„Cieszę się, że mieszkam ostatni rok w tym akademiku. Oświetlenie pokojów jest fatalne. Brak sali do 

siłowni (są tam stare meble, jakieś stoły i mnóstwo desek. Wygląda to raczej na składzik na niepotrzebne 

rzeczy) Wolny internet. Brak możliwości wypożyczenia przedłużacza. Nie ma możliwości, żeby coś sobie 

upiec (brak piekarnika). Sala klubowa, hmm, cóż powiedzieć to kolejny składzik na rupiecie.” 

„Zdecydowanie za długi dojazd do uczelni szczególnie powrót na który traci się dziennie około godziny” 
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13.4 | Ocena Domu Studenta „SARNA” 

Akademik oceniło 4 mieszkańców. 

Oceniany element 
bardzo 

źle 
źle 

ani źle, 

ani 
dobrze 

dobrze 
bardzo 
dobrze 

warunki  sanitarne 0 0 0 1 3 

wielkość pokoi 0 0 1 1 2 

umeblowanie pokoi 0 1 1 0 2 

oświetlenie pokoi 0 1 1 0 2 

dostęp do pokoju cichej nauki 2 1 0 0 1 

dostęp do Internetu 1 1 0 1 1 

rozwiązanie dot. kwestii palenia papierosów 1 0 1 0 2 

funkcjonowanie administracji akademika 0 0 1 1 2 

siłownia 2 0 0 0 1 

klub 2 0 0 0 1 

sala telewizyjna 1 1 1 0 1 

sala komputerowa 1 0 0 0 1 

Tabela 18: Rozkład odpowiedzi oceniających wybrane elementy Domu Studenta „SARNA” 

Brak komentarzy studentów mieszkających w tym akademiku. 

13.5 | Ocena Domu Studenta 2 „Bis” 

Akademik oceniło 2 mieszkańców.  

Oceniany element 
bardzo 

źle 
źle 

ani źle, 
ani 

dobrze 
dobrze 

bardzo 
dobrze 

warunki  sanitarne 0 0 0 1 1 

wielkość pokoi 0 0 1 1 0 

umeblowanie pokoi 0 0 1 1 0 

oświetlenie pokoi 0 0 2 0 0 

dostęp do pokoju cichej nauki 0 0 0 2 0 

dostęp do internetu 0 1 1 0 0 

rozwiązanie dot. kwestii palenia papierosów 1 0 0 0 1 

funkcjonowanie administracji akademika 0 0 1 0 1 

siłownia 0 0 1 0 0 

klub - - - - - 

sala telewizyjna - - - - - 

sala komputerowa - - - - - 

Tabela 19: Rozkład odpowiedzi oceniających wybrane elementy Domu Studenta 2 „Bis”  

„Błagam fakt że siłownia jest otwarta w godzinach 18.00 - 21.00 od poniedziałku do piątku to jest jakieś 

nieporozumienie. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, nikt tam się nie zabije na rowerku.” 
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14 | Lista sekretariatów ocenionych przez studentów 

Ocenione Sekretariaty I WL: 

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej 
Centrum Biostruktury 
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

I Katedra i Klinika Kardiologii 
Katedra i Klinika Otolaryngologii 
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 
Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej 
Studium Medycyny Molekularnej 
II Zakład Radiologii Klinicznej 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej 
I Katedra Położnictwa i Ginekologii 

I Katedra Pediatrii 
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 
Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii 
Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii 
Katedra i Klinika Neurologii 

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej 
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych 
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny 
Katedra i Zakład Biochemii 
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych 
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 

Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego 
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci 
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby 
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego 
Klinika Chirurgii Dziecięcej 
Zakład Immunologii 
I Zakład Radiologii Klinicznej 

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 
Katedra i Klinika Okulistyki 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej 
Katedra i Zakład Patomorfologii 
Zakład Genetyki Medycznej 
Zakład Historii Medycyny 
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Katedra i Klinika Dermatologiczna 
II Katedra Pediatrii 
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego 
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego 
Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii 
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii 

Klinika Pediatrii 
Zakład Medycyny Nuklearnej 
II Katedra Położnictwa i Ginekologii 
Katedra i Klinika Psychiatryczna 
I Klinika Położnictwa i Ginekologii 
Klinika Neurochirurgii 
Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych 

Zakład Immunologii Klinicznej 
Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii 
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 
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Ocenione sekretariaty II WL: 
Klinika Neurochirurgii 
Katedra Dermatologii i Wenerologii 
Zakład Rehabilitacji Klinicznej 
Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej 

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego 
II Wydział Lekarski 
Zakład Biochemii 
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej 
Zakład Rehabilitacji 
Zakład Epidemiologii 
II Klinika Psychiatryczna 

Katedra Ortopedii i Rehabilitacji 
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 
Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych 

I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 
Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci 
Zakład Psychologii Medycznej 
Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym 

Oddział Fizjoterapii 
Klinika Neurologii 
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji 
Katedra i Klinika Okulistyki 

 

Ocenione sekretariaty WLD: 

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii 
Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej 

Zakład Stomatologii Zintegrowanej 
Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej 

Zakład Chirurgii Stomatologicznej 
Zakład Stomatologii Zachowawczej 
Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 
Klinika Otorynolaryngologii 
Zakład Stomatologii Dziecięcej 

Katedra Protetyki Stomatologicznej 
Wydział Lekarsko-Dentystyczny 
Katedra Stomatologii Zachowawczej 
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Ocenione sekretariaty WF: 

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej 
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej 

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej 
Zakład Chemii Leków 
Wydział Farmaceutyczny 
Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii 
Katedra Farmacji Stosowanej 
Zakład Chemii Organicznej 
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej 

Zakład Fizjologii i Patofizjologii Człowieka 
Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej 
Zakład Chemii Fizycznej 
Zakład Toksykologii 
Zakład Farmacji Stosowanej 

Pracownia NMR 

Zakład Farmakoekonomiki 
Zakład Bromatologii 

 

Ocenione sekretariaty WNoZ: 

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej 
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa 
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii 
Klinika Położnictwa i Perinatologii 
Zakład Żywienia Człowieka 

Zakład Zdrowia Publicznego 
Zakład Biologii Medycznej 
Klinika Neurologii WNoZ 

Wydział Nauki o Zdrowiu 
Oddział Dietetyki 
Klinika Psychiatryczna WNoZ 

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego 
Zakład Ratownictwa Medycznego 
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego 
Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka 
Oddział Pielęgniarstwa 
Klinika Geriatrii 
Klinika Neonatologii 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego 
Oddział Zdrowia Publicznego 

 

Ocenione sekretariaty jednostek ponadwydziałowych 

Studium Medycyny Katastrof 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
Studium Języków Obcych 
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15 | Najważniejsze ustalenia 

W roku akademickim 2017/2018 r., po raz piąty zebrane zostały opinie studentów na temat jakości 

warunków studiowania i form wsparcia studentów (zajęć adaptacyjnych, pracy dziekanatów, Biura Spraw 

Studenckich i sekretariatów jednostek dydaktycznych, infrastruktury, biblioteki, organizacji studenckich, 

Wirtualnego Dziekanatu, stron internetowych i informacji dla studentów, akademików). 

W tegorocznej edycji badania wzięło udział ponad 17% studentów WUM, co oznacza nieznaczny 

wzrost liczby respondentów w porównaniu do badania ubiegłorocznego, kiedy to w badaniu uczestniczyło 

ok. 14% studentów. 

Ponownie największe zainteresowanie wśród studentów wzbudził blok pytań dotyczący pracy 

dziekanatów. 

W stosunku do poprzednich edycji badania, ocena wszystkich aspektów zajęć integracyjnych ponownie 

uległa poprawie. W opinii większości respondentów (86%) zajęcia adaptacyjne zostały dobrze 

zorganizowane, miały odpowiednią formę (82%) i wartość merytoryczną (82%). Rosnący, ale wciąż niski 

odsetek badanych (66%), pozytywnie ocenia integracyjny charakter zajęć oraz jest zdania, że zajęcia 

pozwoliły im poznać zasady funkcjonowania studenta na WUM. 

Podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej, około 70% studentów pozytywnie (dobrze lub 

bardzo dobrze) oceniło pracę swoich dziekanatów. Ogólna, średnia ocen pracy dziekanatów 

w WUM, wyniosła, tak jak rok wcześniej, 3,94 (w skali od 1 do 5), w roku 2015/2016 wynosiła ona 

4,00,w roku 2014/2015 - 3,97, a w roku akademickim 2013/2014 - 3,80. Oceny powyżej średniej 

uczelnianej (3,94) otrzymały dziekanaty czterech wydziałów: WF (średnia ocen - 4,33), II WL (średnia - 

4,30) oraz WLD (średnia - 4,27) i WNoZ (średnia nieco ponad 3,96). Najniższą ocenę ponownie otrzymał 

dziekanat I WL - 3,68. Rok wcześniej średnia ocena pracy dziekanatu I WL wynosiła 3,62. 

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania najniżej ocenianym elementem pracy dziekanatów 

było dopasowanie godzin pracy dziekanatu do grafiku zajęć studentów, najwyżej oceniono 

dostępność w godzinach przyjęć studentów. 

Niespełna 48% badanych pozytywnie oceniło swój plan zajęć ze średnią ocen wynoszącą 3,30 

(w poprzednim badaniu również 3,30, rok wcześniej - 3,28, w roku 2014/2015 - 3,20 a w roku 

2013/2014 - 3,27). Najwięcej komentarzy negatywnych dotyczyło długich przerw pomiędzy zajęciami 

(tzw. okienek); złego rozkładu tygodniowego (niektóre dni wolne, w pozostałe zajęcia od rana do 

późnego wieczora). 

W analizowanej edycji badania Wirtualny Dziekanat uzyskał średnią ocenę 3,57, niższą od tych, 

które studenci przyznawali w poprzednich latach (3,77), a krytyczne oceny ponownie dotyczyły m.in. 

problemów z dostępem do systemu przy równoczesnym korzystaniu z WD przez większą grupę studentów 

(szczególnie w okresie zapisów na fakultety), błędów merytorycznych i technicznych pojawiających się 

w WD.  

Najważniejszą, podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej, funkcjonalnością, której studenci 

oczekują kolejny rok od Wirtualnego Dziekanatu jest umieszczenie w nim planu zajęć oraz 

informacji o miejscu ich prowadzenia. Studenci postulują ponadto wprowadzenie elektronicznego 

indeksu jako jedynej formy dokumentu gromadzącego informacje o toku studiów oraz umieszczanie na 

WD listy obecności na zajęciach. 

Kolejny rok ogólna średnia ocena pracy Biura Spraw Studenckich (w poprzednich latach Dział 

Obsługi Studentów) utrzymuje się na zbliżonym poziomie, choć jest wyższa niż w poprzednich 

latach. W tegorocznej edycji badania wynosi ona 3,58 (w ub. roku wynosiła 3,52, rok wcześniej 

3,49, w roku 2014/2015 - 3,50, a w roku 2013/2014 - 3,49). Ponownie, podobnie jak miało to miejsce w 

poprzednich edycjach badania, jedynie niespełna 45% respondentów pozytywnie oceniło stosunek 

pracowników działu do studentów.  

Ocena pracy sekretariatów jednostek dydaktycznych nie uległa zmianie od ostatniego badania. 

Podobniej jak miało to miejsce w poprzedniej edycji badania ponad 2/3 respondentów (68%) pozytywnie 
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ocenia pracę sekretariatów jednostek dydaktycznych (średnia ocena 3,91). Kolejny, piąty raz, najwyżej 

zostały ocenione jednostki prowadzące zajęcia ze studentami Wydziału Farmaceutycznego.  

Odsetek studentów znających opiekuna roku nie uległ dużej zamianie i kształtuje się na poziomie 

z poprzednich edycji badania. Około 63% studentów wie, kto jest opiekunem ich roku. Ci, którzy znają 

opiekuna swojego roku, nie zawsze pozytywnie oceniają pracę osoby pełniącej tę funkcję. Z analizy 

wypowiedzi studentów można wywnioskować, że informacja o opiekunach roku nadal nie jest 

powszechnie dostępna, a osoby pełniące tę funkcję nie zawsze angażują się w sprawy studenckie 

i wywiązują ze swoich obowiązków. 

Odsetek pozytywnych ocen Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM utrzymuje się na wysokim 

poziomie. W ostatniej edycji badania najlepiej oceniono jakość obsługi (83% pozytywnych ocen, 

w poprzedniej edycji badania takich odpowiedzi było 81%, rok wcześniej - 84%, w roku 2014/2015 - 

79% a w roku 2013/2014 - 74%), uprzejmość obsługi (podobnie jak w ostatnich dwóch badaniach 79% 

pozytywnych ocen, w roku 2014/2015 takich ocen było 77%, a rok wcześniej 66%). Odsetek 

pozytywnych opinii na temat dostępu do komputerów nieco wzrósł w porównaniu do poprzedniego 

badania i wynosi 68%; w poprzednim badaniu wynosił 64%. 

Osoby, które wzięły udział w badaniu sygnalizowały przypadki naruszania praw studenckich przez 

nauczycieli akademickich i pracowników administracji, w tym naruszenia godności osobistej i prywatności 

studentów, przypadki dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy, przekonania, narodowość i rasę. 

Kolejny rok maleje rola głównej strony internetowej WUM jako źródła informacji dla studentów. 

Szukając informacji studenci chętniej niż ze strony internetowej Uczelni korzystają ze stron internetowych 

poszczególnych wydziałów (43% respondentów odwiedza główną stronę internetową WUM rzadziej niż raz 

w miesiącu). 

W opinii respondentów informacje umieszczone na stronie WUM nie zawsze są przejrzyste, użyteczne 

i wyczerpujące, a ich znalezienie często zajmuje dużo czasu.  

W obecnej edycji badania najwyżej oceniono użyteczność zamieszczonych na stronie informacji 

dotyczących obowiązkowych praktyk. Najniżej, podobnie jak w ubiegłych latach, informacji na temat 

grantów i kół naukowych oraz stypendiów zagranicznych. 

Większość badanych (około 68%) korzysta z wydziałowej strony internetowej co najmniej kilka razy w 

miesiącu. Podobnie jak w poprzednich edycjach ankiety, jedynie 63% respondentów pozytywnie ocenia 

przejrzystość i dostępność znajdujących się tam informacji. 

Z uczelnianej poczty elektronicznej korzysta nieco częściej niż co piąty student WUM, który wziął udział w 

badaniu. 

Najskuteczniejszym i najwygodniejszym kanałem przekazywania informacji związanych z tokiem studiów 

są maile przesyłane na skrzynki grupowe (46% wskazań). Na drugim miejscu znalazły się portale 

społecznościowe (24% wskazań). 

W porównaniu do wyników z poprzedniej edycji badania wzrosła pozytywna ocena działalności 

Samorządu Studentów WUM (z 61% do 67%). Samorządy wydziałowe również uzyskały więcej ocen 

pozytywnych (wzrost z 59% do 64%). Najlepiej postrzegana jest praca Samorządu II WL. 

Najwyżej ocenianym elementem infrastruktury Uczelni są warunki sanitarne oraz lokalowe 

(sale dydaktyczne). Jednocześnie studenci nadal uważają, że Uczelnia nie zapewnia im 

w wystarczającym stopniu dostępu do internetu (WiFi) oraz miejsc do odpoczynku (np. w przerwie 

między zajęciami) – te dwie cechy infrastruktury uzyskały najniższe oceny, niezależnie od ocenianego 

budynku. 

Ocena Domów Studenta WUM, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich, jest zróżnicowana 

i wynika z oceny szeregu elementów składających się na poziom codziennego życia w akademiku. 

Przynajmniej część z krytycznie ocenianych elementów może być wyeliminowana  niewielkim nakładem 

środków finansowych oraz zmianami organizacyjnymi. 


