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1 | Wstęp 

Studencka Ankieta Oceny Zajęć i Nauczycieli Akademickich, zwana dalej ankietą, stanowi kluczowy element 

uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, którego ramy określa Uchwała nr 12/2015 Senatu 

WUM. Przeprowadzana regularnie pod patronatem Prorektora ds. Studenckich  

i Kształcenia oraz Samorządu Studentów pozwala zaangażować szerokie grono studentów Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego w proces doskonalenia jakości kształcenia. 

Niniejszy raport przedstawia wyniki ankiety za rok akademicki 2017/2018. Szczegółowe dane są dostępne 

dla Władz Uczelni, Przewodniczącego Samorządu Studentów oraz Przewodniczących Wydziałowych 

Samorządów Studenckich, kierowników jednostek dydaktycznych i nauczycieli akademickich w systemie 

raportowania on-line (SSL/VPN, zakładka „Wyniki ankiety studenckiej”). 

Wyniki ankiety zostały przeanalizowane przez pracowników Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia. 

Szczegółową analizą i interpretacją danych zajmują się m.in. Uczelniany i Wydziałowe Zespoły ds. Jakości 

Kształcenia, jak również Władze Uczelni, kierownicy jednostek i ocenieni nauczyciele. Z punktu widzenia 

jakości kształcenia, niezwykle istotna jest wnikliwa lektura wypowiedzi opisowych studentów, które 

stanowią podstawę do identyfikacji przyczyn wysokiej lub niskiej oceny poszczególnych zajęć i nauczycieli.  

W odpowiedzi na problemy zgłaszane w ankietach przez studentów, zarówno na poziomie indywidualnym, 

jak i instytucjonalnym w roku 2017/2018, tak jak w latach poprzednich, zostały podjęte działania 

doskonalące. Wiele uwag krytycznych i propozycji projakościowych powtarza się w kolejnych edycjach 

badania, co nie oznacza, że nad nimi nie pracujemy. W wielu przypadkach konieczne są zmiany 

długofalowe, systemowe i/lub kulturowe, których wprowadzenie wymaga dłuższego czasu. Istotnym jest 

fakt, że w ostatnich latach ranga ankiety znacząco wzrosła, a jej wyniki stały się podstawą regularnych, 

kompleksowych analiz i coraz bardziej spójnych oraz skutecznych działań doskonalących. 

Modernizacja ankiety 

W najbliższych latach, począwszy od roku akademickiego 2018/2019, planowane jest stopniowe 

wprowadzanie zmian formatu i treści prowadzonych badań jakości kształcenia.  

Założeniem nowej ankiety jest dostarczenie nauczycielom akademickim i ich przełożonym możliwie 

najbardziej spersonalizowanej oraz reprezentatywnej informacji zwrotnej o prowadzonych przez nich 

zajęciach. Nowe kwestionariusze będą się składać z 10 pytań dla każdej kategorii zajęć (ćwiczeń, 

seminariów, laboratoriów), odpowiadających specyfice poszczególnych jednostek naukowo-dydaktycznych 

(w tym: 6-8 uniwersalnych pytań podstawowych oraz 2-4 pytań dowolnych, opcjonalnie dodawanych  

do kwestionariusza przez Kierownika Jednostki z dostępnego katalogu otwartego). Studenci natomiast będą 

wypełniać ankietę tuż po zajęciach przy pomocy aplikacji na smartfony. 

Celem proponowanej nowej formuły ankietowania jest umożliwienie szerszego diagnozowania potrzeb  

oraz podejmowania bardziej kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości i warunków kształcenia.    

1.1 | Cele ankiety 

Celem ankiety jest: 

▪ zebranie opinii na temat zajęć i nauczycieli akademickich od reprezentatywnej grupy studentów WUM, 

▪ wykorzystanie zebranych opinii do analiz, ocen i poprawy jakości kształcenia na poziomie uczelnianym, 

wydziałowym oraz poszczególnych kierunków studiów.  

Wyniki ankiety służą m.in.: 

▪ jako jeden z elementów okresowej oceny nauczycieli akademickich, 

▪ jako jedno z kryteriów przy przyznawaniu stypendiów doktoranckich, 

▪ do wyłonienia i nagrodzenia najlepszych nauczycieli, 

▪ do wskazania zajęć podlegających hospitacjom (zgodnie z procedurą hospitacji zajęć dydaktycznych), 

▪ do wprowadzenia zmian w programach kształcenia, 

https://platformaq.wum.edu.pl/Home/SciagnijPlik/05304d55-cd8f-43a4-aba8-a4420cca6f15
https://platformaq.wum.edu.pl/Home/SciagnijPlik/05304d55-cd8f-43a4-aba8-a4420cca6f15
https://platformaq.wum.edu.pl/Home/SciagnijPlik/1a120c56-2bd8-45b2-8a21-b911f7dbb49a
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▪ do planowania szkoleń doskonalących dla nauczycieli akademickich, 

▪ do identyfikacji mocnych i słabych stron procesu kształcenia,  

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

W szczególności na podstawie analizy opinii studenckich: 

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

propozycje i plany działań doskonalących na poziomie ogólnouczelnianym; 

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

doskonalących, w tym zmiany w programach kształcenia, na poziomie wydziałowym i poszczególnych 

kierunkach/specjalności. 

Więcej informacji na temat wykorzystania wyników ankiety – patrz rozdział 1.7. 

1.2 | Opis ankiety 

Zgodnie z Regulaminem Studiów udział w ankiecie jest prawem i obowiązkiem każdego studenta Uczelni. 

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

Zarządzenie nr 92/2014 Rektora.  

Jedna edycja ankiety obejmuje jeden rok akademicki. Ankieta jest przeprowadzana w formie elektronicznej, 

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

Powiązanie ankiety z WD umożliwia jej dostosowanie do indywidualnych planów studiów (realizowanych 

przedmiotów, urlopów dziekańskich, wyjazdów na studia za granicę etc.). Ponadto zapewnia, że w ankiecie 

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

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

 

Rysunek 1: Strona startowa WD z zaproszeniem do udziału w ankiecie 

Studenci powinni wypełnić wszystkie kwestionariusze ankiety dostępne na ich koncie w WD. 

Kwestionariusze odpowiadają przedmiotom realizowanym przez danego studenta w bieżącym roku 

akademickim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (lista jest tworzona automatycznie na podstawie 

listy przedmiotów objętych ankietą w systemie Centralnej Bazie Studentów). Dziekanat ma możliwość 

oznaczenia w CBS przedmiotów, które dany student realizował poza WUM (np. za granicą, w ramach 

programu wymiany międzynarodowej) lub z których był zwolniony, jako „nieobjęte ankietą1”.  

                                                      
1 Studenci nie powinni oceniać w ankiecie przedmiotów realizowanych poza WUM, z których byli zwolnieni. Nieobjęte ankietą są również 

pewne przedmioty realizowane przez wszystkich studentów danego kierunku studiów, do oceny których ankieta nie jest przystosowana 

np. przysposobienie biblioteczne prowadzone w formie e-learningowej i przedmioty fakultatywne, które figurują w systemie pod 

wspólną nazwą „Fakultety” – co uniemożliwia jednoznaczną identyfikację, jaki przedmiot podlega ocenie. 

http://www.biurojakosci.wum.edu.pl/sites/biurojakosci.wum.edu.pl/files/q_badanie_opinii_studentow_procedura_zr_92_2014.pdf


WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 2017/2018 

6 

Student może wypełnić kwestionariusz danego przedmiotu tylko raz.  

 

Rysunek 2: Strona główna ankiety 

Wypełnienie kwestionariusza przedmiotu wymaga podania odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące 

zajęć oraz co najmniej jednego nauczyciela. Jeżeli zajęcia były prowadzone przez więcej niż jedną 

osobę, student ma możliwość oceny kilku (maksymalnie dziesięciu) nauczycieli, ale nie jest  

to wymagane do wysłania kwestionariusza. Chcąc dokonać oceny nauczyciela należy wybrać osobę z listy 

„Nauczyciele przypisani do przedmiotu” (lista jest tworzona na podstawie danych z systemu Pensum)  

lub (jeżeli osoba, z którą student miał zajęcia, nie występuje na tej liście) wyszukać ją w osobnej zakładce 

„Wszyscy nauczyciele WUM”. Dla ułatwienia listy zawierają nie tylko imiona i nazwiska nauczycieli, ale także 

ich zdjęcia oraz nazwy jednostek, w których są zatrudnieni. Studenci są proszeni o dokonywanie oceny 

jedynie tych nauczycieli, z którymi mieli zajęcia z danego przedmiotu. 

Po wysłaniu kwestionariusza przedmiotu student nie może już poprawić ani uzupełnić wprowadzonych  

do niego danych, w tym ocenić kolejnych osób prowadzących przedmiot. 

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 autorami. Do bazy trafiają anonimowe odpowiedzi, które 

stanowią podstawę wszelkich raportów. 

Dane identyfikacyjne studenta wykorzystywane są jedynie do: 

▪ zalogowania się do WD (co umożliwia dostosowanie ankiety do indywidualnego planu studiów); 

▪ odznaczenia w Centralnej Bazie Studentów prowadzonej przez Dziekanat, że student wypełnił 

kwestionariusze przedmiotu. System rejestruje „czy” dany student wziął udział w badaniu, ale nie 

„jakich” odpowiedzi udzielił. 

Mechanizm ankiety, zapewniający jej anonimowość, został zaprojektowany i zweryfikowany przy 

współpracy przedstawicieli studentów, którzy uczestniczyli w pracach nad narzędziem. 
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1.3 | Przedmiot ankiety 

Przedmiotem badania były: 

▪ zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uczelni w roku akademickim 2017/2018 (na wszystkich kierunkach, 

specjalnościach i formach studiów - I, II stopnia oraz jednolitych), 

▪ osoby prowadzące zajęcia (nauczyciele akademiccy i doktoranci WUM oraz osoby świadczące usługi 

dydaktyczne na rzecz Uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych) wskazane na podstawie danych 

z systemu Pensum. 

1.3.1 | Treść i konstrukcja ankiety 

Ankieta składa się z kwestionariuszy oceny poszczególnych przedmiotów realizowanych w WUM. 

Kwestionariusz przedmiotu obejmuje pytania dotyczące zajęć dydaktycznych (pytania jednakowe dla 

całej Uczelni oraz pytania specyficzne dla zajęć klinicznych i praktycznych), jak i osób je prowadzących.  

W edycji 2017/2018 treść kwestionariuszy nie uległa zmianie. 

W części kwestionariusza dotyczącej zajęć studenci oceniali m.in. osiągnięte efekty kształcenia, w tym 

wiedzę i umiejętności nabyte w ramach danego przedmiotu, poziom realizacji programu zajęć założonego 

w sylabusie, treść zajęć, jakość udostępnionych materiałów dydaktycznych, warunki zaliczenia przedmiotu, 

zakres wiedzy wymaganej do zaliczenia oraz dostępność literatury obowiązkowej w bibliotece/czytelni 

WUM. Odpowiadali również na pytanie, czy uważają zajęcia z danego przedmiotu za istotny element swoich 

studiów. W przypadku przedmiotów klinicznych i/lub praktycznych dodatkowo oceniali możliwość kontaktu 

z pacjentem i udziału w procedurach medycznych, stosowanie środków ochrony oraz dostępność pomocy 

dydaktycznych. 

W części dotyczącej osoby prowadzącej zajęcia ocenie podlegało m.in. przygotowanie nauczyciela  

do zajęć, sposób wykorzystania przez niego/nią czasu przeznaczonego na zajęcia, jego/jej stosunek  

do studentów, umiejętność przekazywania wiedzy oraz zainteresowania studentów tematyką zajęć, 

sprzyjanie aktywnemu udziałowi studentów w zajęciach, dostępność dla studentów poza zajęciami  

oraz wykorzystywanie w trakcie zajęć aktualnej wiedzy z danej dziedziny. Dodatkowo studenci byli pytani 

o to, czy poleciliby zajęcia z ocenianym nauczycielem innym studentom oraz proszeni byli o jego/jej ogólną 

ocenę. 

Ponadto, kwestionariusz dawał możliwość wyrażenia swobodnej opinii na poruszane tematy. 

Za opracowanie i okresową modyfikację treści i konstrukcji ankiety odpowiada Uczelniany Zespół  

ds. Jakości Kształcenia. Wzory kwestionariusza przedmiotu obowiązujące w danej edycji ankiety, w obu 

wersjach językowych, są dostępne na Platformie Q.  

  

https://platformaq.wum.edu.pl/Home/Strona/ANKIETY
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Kwestionariusz przedmiotu 2017/2018 

OCENA ZAJĘĆ 

Ocena: skala zdecydowanie nie, raczej nie, trudno powiedzieć, raczej tak, zdecydowanie tak;  

w przypadku pytania nr 9: nie, nie mam zdania, tak. 

1. Czy zajęcia poszerzyły Twoją wiedzę? 

2. Czy zajęcia pozwoliły Ci rozwinąć bądź zdobyć nowe umiejętności?  

3. Czy warunki zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone na początku zajęć i były stosowane? 

4. Czy założony w sylabusie program zajęć został zrealizowany? 

5. Czy do zaliczenia przedmiotu wystarczyła znajomość literatury obowiązkowej? 

6. Czy literatura obowiązkowa była dostępna w bibliotece/czytelni WUM? 

7. Czy udostępnione materiały dydaktyczne (w formie drukowanej lub elektronicznej) były wartościowe? 

8. Czy uważasz zajęcia z przedmiotu za istotny element Twoich studiów? 

9. Czy podczas realizacji zajęć zdarzały się zbędne powtórzenia treści? 

Pytania specyficzne dla zajęć praktycznych i/lub klinicznych 

Ocena: skala – nie dotyczy, zdecydowanie nie, raczej nie, raczej tak, zdecydowanie tak. 

10. Czy podczas zajęć klinicznych zapewniono Ci kontakt z pacjentem? 

11. Czy podczas zajęć klinicznych umożliwiono Ci udział w procedurach medycznych? 

12. Czy podczas zajęć praktycznych stosowano środki ochrony? 

13. Czy podczas zajęć praktycznych zapewniono Ci pomoce dydaktyczne (preparaty, narzędzia, urządzenia)? 

+ Miejsce na dodatkowe uwagi dotyczące zajęć (co było mocną stroną ocenianych zajęć, które aspekty 

zajęć wymagają poprawy, na co warto położyć większy nacisk?) 

OCENA OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA 

Ocena: skala - zdecydowanie nie, raczej nie, trudno powiedzieć, raczej tak, zdecydowanie tak. 

1. Czy nauczyciel był przygotowany do zajęć? 

2. Czy nauczyciel dobrze wykorzystał czas przeznaczony na zajęcia? 

3. Czy nauczyciel przekazywał wiedzę w sposób jasny i zrozumiały?  

4. Czy nauczyciel zachęcał do aktywnego udziału w zajęciach? 

5. Czy nauczyciel zainteresował studentów tematyką zajęć?   

6. Czy nauczyciel odnosił się do studentów z szacunkiem?  

7. Czy była możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień, informacji od nauczyciela poza zajęciami? 

8. Czy poleciłbyś zajęcia z tym nauczycielem innym studentom? 

9. Czy nauczyciel uwzględniał w trakcie zajęć aktualną wiedzę z danej dziedziny? 

10. Jak ogólnie oceniłbyś nauczyciela w pięciopunktowej skali, gdzie 1 to ocena najniższa, a 5 – najwyższa? 

11. Ocena biegłości posługiwania się językiem angielskim (w przypadku prowadzenia zajęć w tym języku). 

 

+ Miejsce na dodatkowe uwagi dotyczące nauczyciela  
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1.4 | Czas trwania i częstotliwość ankiety 

W edycji 2017/2018 etap zbierania danych empirycznych obejmował okres od 28 lutego  

do 14 października 2018 r.2 Na rysunku 3 zaznaczono punkty wskazujące momenty czasowe istotne 

z punktu widzenia opisu dynamiki spływu ankiet do bazy. 

 

Rysunek 3: Skumulowany procent wypełnionych ankiet w kolejnych dniach realizacji badania 

Podobnie jak miało to miejsce we wcześniejszych edycjach, przez pierwsze dwa miesiące dostępności 

ankiety w bazie znalazło się około 3% kwestionariuszy, a po sześciu miesiącach ok. 12%. Od końca czerwca 

następował znaczący wzrost liczby wypełnionych ankiet. Większość kwestionariuszy, podobnie jak 

w poprzednich latach, została wypełniona w ostatnim miesiącu dostępu do ankiety,  

tj. we wrześniu. W ciągu tego miesiąca w bazie znalazło się ok. 54% wszystkich ankiet (w ubiegłorocznej 

edycji badania studenci wypełnili we wrześniu, podobnie jak miało to miejsce w 2016 r., blisko 66% ankiet, 

w 2015 r. - 61% wszystkich ankiet, w 2014 r. - 55% ankiet, a w 2013 r. - 43% ankiet). 

1.5 | Przyjęte założenia i ograniczenia raportu 

System raportowania uwzględnia oceny uzyskane przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na etatach 

uczelnianych oraz doktorantów WUM. Dzięki powiązaniu Centralnej Bazy Studentów z systemem Pensum, 

system uwzględnia również oceny uzyskane przez osoby prowadzące zajęcia ze studentami WUM 

zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych. Wyniki oceny tych osób są dostępne w raportach 

on-line dla poszczególnych jednostek oraz przedmiotów, nie występują jednak w rankingach wydziałowych, 

ani nie były brane pod uwagę w niniejszym raporcie.  

                                                      
2 W poprzednich latach okresy zbierania danych wyglądały następująco: w roku akademickim 2012/2013 okres zbierania danych wynosił 
10 miesięcy (od 27 listopada 2012 r. do 29 września 2013 r.), w edycji 2013/2014 studenci mieli dostęp do ankiety przez ok. 6 miesięcy 

(od 26 marca do 01 października 2014 r.), w edycji 2014/2015 czas dostępu do ankiety wynosił ok. 9 miesięcy (od 01 grudnia 2014 do 

05 października 2015 r.), w roku akademickim 2015/2016 również ok. 9 miesięcy (od 25 stycznia do 4 października, a w roku 2016/2017 

– ponad 9 miesięcy (od 13 stycznia do 8 października) 
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W raportach dostępnych on-line, jak również na potrzeby niniejszego raportu, w przypadku prezentowania 

średnich ocen poszczególnych jednostek dydaktycznych, przyjęto jako minimum osiem wypełnionych 

kwestionariuszy. Jednostki ocenione przez mniejszą liczbę studentów nie były brane pod uwagę  

przy sporządzaniu list najwyżej/najsłabiej ocenionych jednostek. 

Indywidualny raport nauczyciela dostępny w systemie on-line uwzględnia tylko te przedmioty, dla których 

został on/a oceniony/a. Przyjęto, że jeśli dany nauczyciel dla danego przedmiotu został oceniony/a tylko 

raz (przez jedną osobę), to taki rekord stanowi omyłkowe wskazanie prowadzącego i został pominięty  

w systemie oraz niniejszym raporcie. Jeżeli danego nauczyciela dla danego przedmiotu oceniono więcej  

niż jeden raz, głos studentów został zachowany. Niestety, nawet przy przyjętym minimum dwóch ankiet, 

zdarzają się przypadki osób ocenionych przez studentów, z którymi nie mieli zajęć i/lub dla zajęć, których 

nie prowadzili (patrz rozdział 5.4). Do 2015 roku, na potrzeby systemu raportowania przyjmowano,  

że wyniki ankiety są odzwierciedleniem wyborów dokonanych przez studentów i nie mogą być 

modyfikowane, nawet jeśli zdarzają się w nich nieścisłości lub bywają one niezgodne z rzeczywistością. 

Mimo działań na rzecz zminimalizowania tego problemu (powiązanie systemu ankietowego z systemem 

Pensum, dodania zdjęć nauczycieli akademickich oraz rezygnacji z możliwości samodzielnego dopisywania 

nazwisk nauczycieli) nadal pojawiają się przypadki, które mogą powodować obniżenie wiarygodności 

i jakości uzyskanych wyników. W związku z tym, w 2015 r. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia przyjął 

procedurę pozwalającą, w uzasadnionych przypadkach, korygować zebrane dane. W roku akademickim 

2015/2016 skorzystano z powyższej procedury kilka razy. 

Ankieta od kilku lat stanowi podstawę kompleksowego systemu badania i wykorzystywania opinii 

studentów. Pełna transparentność wyników ujawniła pewne problemy, ale jednocześnie stała się przyczyną 

dalszej dyskusji nad jakością kształcenia i  rozwojem uczelnianej kultury jakości. W pracach nad nową 

wersją ankiety uwzględnione zostaną sugestie i uwagi studentów oraz innych członków społeczności 

akademickiej, dotychczasowe doświadczenia i najlepsze praktyki w dziedzinie badania jakości kształcenia, 

jak również zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne (w tym związane z rozwojem technologii). 

1.6 | Podejście nauczycieli do ankiety studenckiej 

We wstępie do raportu warto podkreślić kwestię poruszaną przez studentów w ich wypowiedziach 

opisowych, tj.  nastawienie nauczycieli akademickich do ankiety studenckiej. Nie znaleziono 

informacji, które świadczyłyby o lekceważeniu roli ankiety i zawartych w niej ocen. W omawianej edycji 

badania odnotowano nowe zjawisko, świadczące pośrednio o tym, że dla niektórych nauczycieli opinie 

studentów są ważne. 

„Ćwiczenia z diagnostyki z tą panią to jakiś żart. Pani zachowała się bardzo nieprofesjonalnie. Zaczęła 

wydzierać (powiedzieć, że krzyczała to za mało) się na studentki za to że niechętnie wykonują ćwiczenia z 

moczem. (Nie dano nam pipet i kazano przelać "jak ze szklanki" mocz pacjentów szpitala z pojemnika do 

probówki.) Pani zaczęła niemiło komentować niezadowolone miny studentek (jedna z nich miała atak 

migreny i była wrażliwa na nieprzyjemne zapachy, a druga ze stresu spowodowanego wybuchem 

wykładowczyni wylała mocz na swoje ręce i biurko podczas przelewania do probówki). Pani krzycząc na nas 

wylewała swoje żale dotyczące oceniania przedmiotu w ankietach studenckich przez wcześniejsze roczniki.” 

„… Do tego Pani ciągle skarżyła się na poprzednie roczniki, które źle oceniały ją i jej przedmiot w ankietach 

studenckich, jednak swoją postawą w ciągu trwania zajęć przekonywała studentów, że na taką niską ocenę 

niestety zasługuje. …” 

„… Pan doktor wygląda na osobę bardzo, bardzo zakompleksioną, co wychodzi przy jego sposobie mówienia, 

prowadzenia zajęć. Wprowadza lekko nerwową atmosferę, niezachęcającą do zadawania mu pytań. Ciągle 

narzekał, że studenci napisali na niego w poprzednich ankietach "to, tamto". Myślę, ze jest wyraźna 

poprawa u pana doktora w porównaniu do lat poprzednich - słyszałam o nim wiele od znajomych z wyższych 

lat …” 

Nie odnotowano żadnego przypadku zastraszania studentów dokonujących oceny jakości pracy 

nauczycieli. Niemniej wydaje się, że część studentów nadal ma wątpliwość co do anonimowości ankiety  

i stosuje autocenzurę.  
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„Niestety nie mogę przytoczyć konkretnych sytuacji i uzasadnić mojego stanowiska, ponieważ wtedy moja 

ankieta przestałaby być anonimowa.” 

1.7 | Wykorzystanie wyników ankiety studenckiej 

Podobnie jak w poprzednich latach również w roku akademickim 2017/2018 podjęto liczne działania 

w odpowiedzi na problemy zgłaszane w ankiecie studenckiej, m.in.: 

1. Podjęto działania w stosunku do nauczycieli, wobec których zgłoszono negatywne komentarze 

dotyczące postaw, zachowań i wypowiedzi, na które w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  

nie powinno być przyzwolenia. Wzorem lat poprzednich planowane są konsultacje mające na celu 

omówienie wyników ankiety oraz wymaganych działań korygujących. 

2. rozwoju ogólnouczelnianej platformy e-learningowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

3. Przeprowadzono blisko 100 hospitacji zajęć dydaktycznych. W tym roku została znowelizowana 

procedura hospitacji zajęć dydaktycznych, z której, w porównaniu do poprzedniej wersji, zostały 

usunięte zapisy mówiące o obowiązku powiadomienia osoby hospitowanej o terminie hospitacji  

na siedem dni przed jej przeprowadzeniem. Nowa procedura hospitacji wprowadza jej nową formę, 

czyli  tzw. hospitację krzyżową. 

Wyniki ankiety posłużyły do wskazania zajęć podlegających hospitacjom (patrz: procedura hospitacji 

zajęć dydaktycznych). Hospitowane są zajęcia, które zostały negatywnie ocenione przez studentów  

w ankiecie 2016/2017, jak również zajęcia, które uzyskały najwyższe noty studentów (w celu 

identyfikacji dobrych praktyk wartych rozpowszechniania oraz centrów doskonałości dydaktycznej). 

4. Kontynuowano obowiązkowe szkolenia z dydaktyki dla nowozatrudnionych nauczycieli WUM  

(w III edycji szkolenia wzięło udział 48 osób). W lutym 2019 r. zostanie przeprowadzona II część 

szkolenia z dydaktyki dla pracowników WUM. Wspomniane szkolenie zostało zrealizowane w ramach 

środków z programu rozwojowego WUM AID. 

5. W ramach prac związanych z wdrażaniem zmian wynikających z wejścia w życie Ustawy 2.0 

zostały podjęte działania mające na celu sprawdzenie (zaktualizowanie) wszystkich zarządzeń 

(procedur) związanych z funkcjonowaniem systemu zapewnienia jakości kształcenia na Warszawskim 

Uniwersytecie Medycznym 

6. Rozwijano ogólnouczelniany system e-learningu wspierający kształcenie studentów (ponad 100  

e-zajęć i materiałów dydaktycznych udostępnianych na platformie e-learningowej WUM). Rozpoczęto 

proces przenoszenia kursów e-learningowych (materiałów dydaktycznych) z platform wydziałowych 

(zakładowych) na platformę ogólnouniwersytecką. Powołano Uczelniany Zespół ds. e-learningu którego 

podstawowym zadaniem jest koordynacja procesu oraz stworzenie regulaminu prowadzenia e-zajęć.   

7. Zorganizowano VI edycję konferencji Dzień Kultury Jakości Uczelni poświęconą tematyce dobrych 

praktyk w dydaktyce nauczyciela akademickiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie 

konferencji spośród zgłoszonych dobrych praktyk została wyłoniona najlepsza realizowana  

na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Autorce najlepszej dobrej praktyki,  lek. med. Agnieszce 

Dobrowolskiej-Redo z II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii („Praktyczne nauczanie umiejętności 

ginekologicznych”), dofinansowano wyjazd na konferencję AMEE ( The Association for Medical 

Education in Europe). 

8. Złożono kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach EFS POWER kompleksowego programu rozwoju 

dydaktyki WUM pn. „Akademia Innowacyjnej Dydaktyki II (WUM AID)”. W ramach projektu 

zostało zgłoszone zadanie związane ze stworzeniem i wdrożeniem nowoczesnej, opartej  

na rozwiązaniach mobilnych platformy systemu ankiet studenckich. 

9. Zakończono I etap wdrożenia nowego systemu Wirtualnego Dziekanatu, w tym e-indeksu. 

Rozpoczęto proces wprowadzania aplikacji mobilnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego, której funkcjonalności będą obejmowały m. in.: wyświetlanie ocen studenta  

(z powiadomieniem o otrzymaniu oceny), wyświetlanie planu zajęć, wyświetlanie informacji  

o zobowiązaniach finansowych studenta wobec Uczelni. 

10. Stale zwiększono nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych 

studentów, m. in. rozszerzono ofertę fakultetów w tym zakresie (prawie 20 fakultetów z zakresu 

komunikacji medycznej, budowania relacji z pacjentem i innymi członkami zespołu medycznego, 

efektywności osobistej, przedsiębiorczości, prawa medycznego itp.). W roku akademickim 2018/2019 

na Warszawskim Uniwersytecie Medyczny uruchomiono zajęcia z symulowanym pacjentem dla kierunku 

lekarskiego i pielęgniarstwa. 

https://platformaq.wum.edu.pl/Home/SciagnijPlik/1a120c56-2bd8-45b2-8a21-b911f7dbb49a
https://platformaq.wum.edu.pl/Home/Strona/Szkoleniadlanauczycieliakademickich
https://platformaq.wum.edu.pl/Home/Strona/Dni%20Kultury%20Jako%C5%9Bci%20Uczelni
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11. Wdrożono e-usługi do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim 

Uniwersytecie Medycznym. W ramach projektu zakupiony został dedykowany system do prowadzenia 

egzaminów elektronicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.  

12. Ponadto uruchomiono/kontynuowano projekty finansowane w ramach EFS POWER, mające na celu 

podniesienie kompetencji i umiejętności studentów: 

• „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES” Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez 

podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy 

• „Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków 

medycznych” Tzw. „Akademia Umiejętności Społecznych” 

• „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego” 

▪ „Podniesienie efektywności działań medycznych na rzecz zdrowia ludzkiego poprzez wzrost 

w obszarze kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych studentów ostatniego roku 

medycyny”.  

▪ W ramach programu rozwojowego WUM Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego rozpoczęto prace nad następującymi zadaniami: 

▪ Opracowanie i wdrożenie metodyki i materiałów interaktywnych do zajęć Biostatystyka  

w praktyce klinicznej oraz Informatyka kliniczna i telemedycyna;  

▪ Obrazowanie 3D w dydaktyce "Kardiochirurgia wad wrodzonych"; 

▪ Wprowadzenie nowego programu kształcenia fizjologii z elementami patofizjologii 

wykorzystującego wirtualną platformę edukacyjną oraz elementy VR;  

▪ Wprowadzenie do programu studiów nowego kierunku "Toksykologia z elementami 

kryminalistyki"; 

▪ Wprowadzenie nowego kursu (fakultetu) przygotowującego do zajęć klinicznych, opartego  

na rozwiązaniach VR, dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego; 

▪ Wprowadzenie oferty dydaktycznej/szkoleniowej rozwijającej kompetencje społeczne  

i zawodowe studentów - Szkoła Letnia Zdrowia Publicznego. 

Ponadto wyniki ankiety studenckiej dotyczące oceny zajęć i nauczycieli akademickich zostały wykorzystane:  

▪ jako jeden z elementów okresowej oceny nauczycieli akademickich. Zgodnie z zapisem  

w Statucie WUM podczas oceny brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskanych przez nauczyciela 

akademickiego z pytań ankietowych. 

▪ jako jedno z kryteriów przy przyznawaniu stypendiów doktoranckich. Zgodnie z Regulaminem 

przyznawania stypendiów doktoranckich na WUM podczas oceny zaangażowania w pracę 

dydaktyczną brana jest pod uwagę średnia ocena uzyskana przez doktoranta z pytań ankietowych. 

▪ do wyłonienia i nagrodzenia najlepszych nauczycieli. Na podstawie wyników ankiety 

nauczycielom, którzy uzyskali najwyższą średnią w rankingu wydziałowym (przy spełnieniu 

wymaganego kryterium uzyskania określonej liczby ocen), przyznana zostanie nagroda Samorządu 

Studentów „Kryształowy Lancet”. 

▪ do wprowadzenia zmian w programach i metodach kształcenia - szczegółowe informacje  

są dostępne w uczelnianym i wydziałowych raportach z oceny jakości kształcenia. 

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

(na poziomie uczelnianym, wydziałowym i poszczególnych jednostek naukowo-dydaktycznych). 

 

  

http://kompetencje.wum.edu.pl/
http://www.komunikacja.wum.edu.pl/
http://www.komunikacja.wum.edu.pl/
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2 | Podsumowanie wyników ankiety 

W roku akademickim 2017/2018 nastąpił wzrost liczby respondentów ankiety studenckiej. 

W badaniu wzięło udział 46% studentów WUM (w porównaniu z 38% w roku 2016/2017). 

W roku akademickim 2017/2018 nastąpił wzrost liczby uczestników badania. W ankiecie wzięło udział  

4467 studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co stanowi blisko 46% wszystkich 

uprawnionych, w porównaniu z 38% studentów, którzy uczestniczyli w edycji 2016/2017; 58% w roku 

2015/2016, 53% w roku 2014/2015, 57% w roku 2013/2014, 64% w roku 2012/2013, 55% w roku 

2011/2012 i jedynie 5% w roku 2010/2011. Blisko co szósty/a student/ka WUM (1553 osób) wypełnił/a  

w tej edycji wszystkie przypisane jemu/jej kwestionariusze ankiety. 2914 osób (30% studentów)  

nie wypełniło wszystkich kwestionariuszy, ale dokonało oceny co najmniej jednych (a najczęściej 

kilku/kilkunastu) zajęć.  

 

Rysunek 4: Odsetek studentów, którzy wzięli udział w ankiecie 

 

Rysunek 5: Porównanie uczestnictwa w badaniu w latach 2012-2018 
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W analizowanej edycji badania najliczniejszą grupę respondentów stanowili studenci I WL.  

W badaniu wzięło udział 1808 (59%) studentów tego wydziału. Biorąc pod uwagę kierunek 

studiów – najliczniej wypełnili ankietę studenci kierunku lekarskiego I WL (61%). 

Poziom zaangażowania w badanie, podobnie jak w poprzednich latach, był zróżnicowany i zależał  

od Wydziału. Największy odsetek studentów (59%) wziął udział w ankiecie na I Wydziale Lekarskim 

(w poprzednich dwóch edycjach  badania wzięło udział aż 69% studentów tego wydziału)  

oraz na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym (55%). Ankieta najmniejsze zainteresowanie wzbudziła  

na Wydziale Nauki o Zdrowiu i II Wydziale Lekarskim, gdzie w badaniu uczestniczyło odpowiednio  

36% i 37% studentów. 

 

Rysunek 6: Uczestnicy badania na poszczególnych Wydziałach WUM 

Poziom zaangażowania w badanie studentów poszczególnych kierunków studiów był również zróżnicowany. 

Najwyższy odsetek studentów, którzy wzięli udział w ankiecie, odnotowano na kierunku 

lekarskim I WL – 61%, czyli 1610 osób (w porównaniu z 46%, czyli 1158 studentami w ubiegłym roku). 

Natomiast w porównaniu z ubiegłymi latami znacznie spadł odsetek respondentów na English Division (5%, 

spadek o 25 punktów procentowych). 
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Rysunek 7: Uczestnicy badania na poszczególnych kierunkach studiów 

Każdy z uczestników tej edycji badania wypełnił średnio ok. 11 kwestionariuszy przedmiotu 

i ocenił 12 nauczycieli. Oceniono 808 przedmiotów i 2713 osób prowadzących zajęcia w roku 

akademickim 2017/2018. 

Student, który wziął udział w badaniu, wypełnił średnio, podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej,  

ok. 11 kwestionariuszy przedmiotu i ocenił ok. 12 nauczycieli (w porównaniu ze średnio 13 nauczycielami 

ocenionymi w roku 2015/16 oraz 15 w roku 2013/14). Łącznie oceniono 808 przedmiotów i 2713 osób 

(wobec 789 przedmiotów i 2607 osób w roku 2016/17). 

W roku 2017/2018 studenci wypełnili 51443 kwestionariuszy przedmiotu (w porównaniu z 39567  

w roku 2016/2017) i dokonali 60518 ocen osób je prowadzących (47543 w roku ubiegłym). Zgodnie  

z przyjętymi ustaleniami, na potrzeby raportu wzięto pod uwagę jedynie 50372 kwestionariuszy 

przedmiotu oraz 55115 ocen dotyczących nauczycieli. Wyjaśnienie: w raporcie uwzględniono tylko 

opinie dotyczące nauczycieli akademickich, którzy w ocenianym roku akademickim byli etatowymi 

pracownikami WUM i jednocześnie uzyskali minimum dwie oceny studentów (w analizie nie uwzględniono 

ocen 169 nauczycieli, którzy otrzymali tylko po jednej ocenie oraz 5234 rekordów będących oceną 

nauczycieli zatrudnionych w jednostkach zewnętrznych). 

Średnia ocena zajęć dydaktycznych realizowanych na WUM w roku akademickim 2017/2018 

wyniosła 4,04 (w skali 1-5) w porównaniu z 4,05 w 2016/2017. Podobnie jak w ubiegłych 

latach, studenci najwyżej ocenili przejrzystość warunków zaliczania przedmiotów, 

a stosunkowo najmniej respondentów zgodziło się z opinią, że literatura obowiązkowa była 

dostępna w bibliotece/czytelni Uczelni. 

W roku akademickim 2017/2018 średnia ocena zajęć dydaktycznych realizowanych na WUM wyniosła 4,04 

(w skali 1-5), w porównaniu z 4,05 w roku 2016/2017; 4,0 w roku 2015/2016; 3,96 w roku 2014/2015  

i 3,92 w roku 2013/2014. Zdaniem zdecydowanej większości respondentów warunki zaliczenia przedmiotu 

były jasno określone na początku zajęć i konsekwentnie stosowane (86% odpowiedzi „zdecydowanie tak” 

lub „tak”). 80% badanych potwierdziło, że założony w sylabusie program zajęć został zrealizowany;  
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78%, że zajęcia poszerzyły ich wiedzę, a 77% że udostępnione im materiały dydaktyczne (w formie 

papierowej lub elektronicznej) były wartościowe; 75% badanych uznało, że do zaliczenia przedmiotu 

wystarczyła znajomość literatury obowiązkowej; 71% uczestników badania zadeklarowało, że zajęcia  

z ocenianego przedmiotu były istotnym elementem ich studiów, a ponad 2/3 z nich (68%), że zajęcia 

pozwoliły im rozwinąć bądź zdobyć nowe umiejętności. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania 

najmniej respondentów (64%) zgodziło się z opinią, że literatura obowiązkowa była dostępna w czytelni 

lub bibliotece Uczelni. 

 

Rysunek 8: Średnie wyniki oceny zajęć dydaktycznych 

Większość respondentów (86%) potwierdziła, że podczas zajęć klinicznych zapewniono  

im kontakt z pacjentem, ale blisko co czwarty student (24%, czyli tyle samo co rok wcześniej) 

odpowiedział, że nie umożliwiono mu udziału w procedurach medycznych. 

W odpowiedzi na pytania dotyczące zajęć praktycznych zdecydowana większość respondentów 

potwierdziła, że podczas zajęć stosowano środki ochrony (96% odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”, 

w porównaniu z 96% w poprzednich trzech latach i 94% w roku 2013/2014) oraz zapewniono odpowiednie 

pomoce dydaktyczne: preparaty, narzędzia, urządzenia, itp. (89% w porównaniu  

z 92% w 2016/2017, 90% w 2015/2016, 88% w 2014/2015 i 89% w 2013/2014). 

Oceniając zajęcia kliniczne studenci w większości deklarowali, że zapewniono im kontakt z pacjentem  

(86% odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”) oraz umożliwiono udział w procedurach medycznych 

(76%). Z drugiej strony 14% badanych (w poprzednich dwóch latach 13%, zaś 14% w roku 2013/2014) 

odpowiedziało, że nie miało w trakcie zajęć zapewnionego kontaktu z pacjentem, a 24% (dokładnie  

tyle samo w roku 2016/2017; w roku 2015/2016 - 23% i 27% w roku 2013/2014), że nie umożliwiono  

im udziału w procedurach medycznych (w tym 8% studentów udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie nie”). 

Porównanie uzyskanych wyników z danymi z poprzednich lat pokazuje, że w omawianej kwestii  

nie nastąpiła widoczna poprawa, a ocena dostępu do procedur medycznych uległa wręcz pogorszeniu. 
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Rysunek 9: Średnie wyniki oceny zajęć klinicznych i praktycznych 

Kadra dydaktyczna każdego z Wydziałów została oceniona przez studentów oceną powyżej 4. 

Najwyżej oceniono nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na Wydziale Lekarsko-

Dentystycznym. Średnie oceny na poszczególnych Wydziałach są do siebie zbliżone. 

W ankiecie 2017/2018 oceniono pracę 2713 osób prowadzących zajęcia ze studentami, w tym 1986 
nauczycieli akademickich uczelni. W niniejszym raporcie przeanalizowano opinie dotyczące nauczycieli, 
którzy uzyskali nie mniej niż dwie oceny studentów, tj. 1817 nauczycieli akademickich WUM  

(wobec 1687 w ubiegłym roku, 1814 w roku 2016/2017; 1828 w roku 2015/2016; 1943 w roku 2014/2015; 
1781 w roku 2013/2014 oraz 1512 w roku 2012/2013). 

W skali Uczelni najwyższą średnią ocenę (z dziewięciu pytań ankietowych odnoszących się  

do poszczególnych aspektów pracy dydaktycznej) uzyskała kadra Wydziału Lekarsko-Dentystycznego 

(średnia 4,41). Biorąc pod uwagę odpowiedzi studentów na ostatnie, 10-te pytanie ankietowe (jak ogólnie 

oceniłbyś/abyś danego nauczyciela w pięciopunktowej skali?) najwyższe noty także uzyskali nauczyciele 

tego Wydziału (średnia 4,39). Rok wcześniej również najwyżej oceniono nauczycieli tego Wydziału. Należy 

jednak podkreślić, że podobnie jak w ubiegłorocznej edycji badania, ogólne i średnie oceny nauczycieli 

poszczególnych Wydziałów są do siebie zbliżone.  

Średnia ocena nauczycieli akademickich dla całej Uczelni nieznacznie się poprawiła w stosunku do ubiegłych 

lat i wyniosła 4,37 (z pytań 1-9) oraz 4,34 (dla pytania 10). W porównaniu z 4,35  

(z pytań 1-9) oraz 4,32 (dla pytania 10) w roku 2016/20173, 4,33 i 4,29 w roku 2015/2016; 4,30 i 4,24 

w roku 2014/2015 oraz 4,27 i 4,21 w roku 2013/2014. 

 

Rysunek 10: Porównanie średnich ocen nauczycieli na poszczególnych Wydziałach 

                                                      
3 Średnia ocena wyliczona z odpowiedzi na pytanie: Jak ogólnie oceniłbyś nauczyciela w pięciopunktowej skali, gdzie 1 to ocena najniższa, 

a 5 – najwyższa? jest nieco niższa, niż średnia ocena wyliczona z dziewięciu ocen cząstkowych. Dotyczy to zarówno średniej oceny 

nauczycieli w skali całej Uczelni, jak również średnich ocen nauczycieli na poszczególnych Wydziałach.  
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Podobnie jak w ubiegłych latach, najwyżej oceniono przygotowanie nauczycieli do zajęć, 

a najniżej ich umiejętność zainteresowania studentów tematyką zajęć. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, studenci najwyżej ocenili przygotowanie nauczycieli do zajęć (średnia 

ocena 4,59 na skali 1-5). Wysoko oceniono  również stosunek prowadzących do studentów (odnoszenie się 

do studentów z szacunkiem). Najniżej oceniono umiejętność zainteresowania studentów tematyką zajęć. 

 

Rysunek 11: Średnie oceny każdego z ocenianych aspektów pracy nauczycieli akademickich WUM (w skali od 1 do 5) 
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3 | Ocena zajęć dydaktycznych 

Średnia ocena zajęć dydaktycznych realizowanych na WUM w roku akademickim 2017/2018 

wyniosła 4,04. 

Średnia ocena zajęć dydaktycznych realizowanych na WUM w roku akademickim 2017/2018 wyniosła 4,04 

(w skali 1-5); w porównaniu z 4,05 w roku 2016/2017; 4,00 w roku 2015/2016, 3,96 w roku 2014/2015  

i 3,92 w roku 2013/2014. 

Najwyższą średnią ocen zajęć dydaktycznych (4,12) uzyskały zajęcia prowadzone na Wydziale Lekarsko-

Dentystycznym, na drugim miejscu, ze średnią 4,06 znalazł się II Wydział Lekarski. Wydziały WNoZ i WF 

uzyskały takie same średnie ocen – 4,03, zaś najniższą średnią ocenę zajęć 4,01 uzyskał I WL. 

Większe zróżnicowanie średnich ocen zajęć dydaktycznych jest widoczne przy uwzględnieniu kierunku 

studiów. Najwyżej (średnia 4,63) ocenili swoje zajęcia studenci English Dentistry Division, najniżej  

(średnia 2,74) studenci 4-year programme.  

 

Rysunek 12: Średnie oceny zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów 
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3.1. | Czy zajęcia poszerzyły wiedzę studentów? 

78% studentów WUM jest zdania, że zajęcia, w których brali udział, poszerzyły ich wiedzę. 

Zdecydowana większość uczestników badania jest zdania, że zajęcia, w których brali udział, poszerzyły  

ich wiedzę (78% odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”, w porównaniu z 79% w roku 2016/2017 i 76%  

w dwóch ubiegłych latach, oraz  75% w roku 2013/2014). Ze stwierdzeniem tym najczęściej zgadzali się 

studenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (81% pozytywnych opinii), zaś najsłabiej ocenili ten aspekt 

zajęć studenci Wydziału Nauki o Zdrowiu (76% ocen pozytywnych). 

 

Rysunek 13: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy zajęcia poszerzyły Twoją wiedzę?”  

Średnia ocena tego aspektu ocenianych zajęć dla całej Uczelni jest niższa, niż w poprzedniej edycji badania 

i wynosi 4,07 (w skali od 1 do 5). W roku 2016/2017 ocena ta wynosiła 4,08, w 2015/16 średnia ocena 

wynosiła 4,01, w 2014/15 było to 3,99, a w 2013/2014 - 3,95. Najwyższą ocenę przyznali studenci Wydziału 

Lekarsko-Dentystycznego (średnia 4,16), a najniższą studenci Wydziału Nauki o Zdrowiu (4,03). 

 

Rysunek 14: „Czy zajęcia poszerzyły Twoją wiedzę?” - średnie ocen na Wydziałach (w skali 1-5)  
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3.2. | Czy zajęcia pozwoliły studentom rozwinąć bądź zdobyć nowe 

umiejętności?  

Ponad 2/3 uczestników badania stwierdziło, że zajęcia w których brali udział, pozwoliły im 

rozwinąć bądź zdobyć nowe umiejętności. 

Ponad 2/3 uczestników badania jest zdania, że zajęcia, w których brali udział, pozwoliły im rozwinąć bądź 

zdobyć nowe umiejętności (68% odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak” w porównaniu z takim samym 

odsetkiem rok temu, 66% w poprzednich dwóch latach i 65% w roku 2013/2014). Grupą, która stosunkowo 

najczęściej zgadzała się z tym stwierdzeniem, byli studenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego  

(73% odpowiedzi pozytywnych), a najrzadziej studenci obu wydziałów lekarskich  

(65% I WL oraz 69% II WL). 

Jednocześnie zdaniem 16% uczestników badania oceniane zajęcia nie przyczyniły się do rozwoju  

lub nabycia nowych umiejętności praktycznych. Na I Wydziale Lekarskim odsetek negatywnych odpowiedzi 

był najwyższy i wyniósł 18%. Należy zauważyć, że na każdym Wydziale utrzymuje się stosunkowo duża 

grupa studentów (15%-16%), która nie potrafi zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.  

 

Rysunek 15: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy zajęcia pozwoliły Ci rozwinąć bądź zdobyć nowe umiejętności?”  

Średnia ocena tego aspektu ocenianych zajęć dla całej Uczelni wynosi 3,83 (w porównaniu z 3,84 rokiem 

ubiegłym, 3,79 w roku 2015/2016, 3,76 w 2014/2015 oraz 3,71 w 2013/2014). Najwyższą ocenę przyznali 

studenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (3,98), najniższą I Wydziału Lekarskiego (3,76). 
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Rysunek 16: „Czy zajęcia pozwoliły Ci rozwinąć bądź zdobyć nowe umiejętności?” - średnie ocen na Wydziałach  
(w skali 1-5) 

3.3. | Czy warunki zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone na 

początku zajęć i były stosowane? 

Zdaniem 86% uczestników badania warunki zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone  

na początku zajęć i były stosowane. 

W opinii zdecydowanej większości uczestników badania warunki zaliczenia przedmiotu zostały jasno 

określone na początku zajęć i były stosowane (86% odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”, 

w porównaniu z takim samym odsetkiem w ubiegłym roku, 84% w roku 2015/2016, 83% w roku 2014/2015 

i 84% w roku 2013/2014). Odsetki odpowiedzi pozytywnych na poszczególnych wydziałach są do siebie 

bardzo zbliżone. 

 

Rysunek 17: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy warunki zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone na początku 
zajęć i były stosowane?” 

Średnia ocena tego aspektu ocenianych zajęć dla całej Uczelni wynosi 4,32 (w porównaniu z taką samą 

średnią w roku ubiegłym; 4,27 w roku 2015/2016; 4,24 w roku 2014/2015 i 4,23 w roku 2013/2014). 

Najwyższą ocenę przyznali studenci Wydziału Farmaceutycznego i II Wydziału Lekarskiego (średnia 4,36), 

a najniższą I Wydziału Lekarskiego (4,28). 
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Rysunek 18: „Czy warunki zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone na początku zajęć i były stosowane?” - 
średnie ocen na Wydziałach (w skali 1-5)  

3.4. | Czy założony w sylabusie program zajęć został zrealizowany? 

W opinii 80% respondentów założony w sylabusie program zajęć został zrealizowany.  

Nieco częściej niż co szósty student WUM (17%) nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. 

Zdaniem większości uczestników badania założony w sylabusie program zajęć został zrealizowany  

(80% odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”, w porównaniu z takim samym odsetkiem w roku ubiegłym; 

78% w roku 2015/2016, 76% w roku 2014/2015 i 74% w roku 2013/2014). 

Odsetek studentów zgadzających się z tą opinią był najwyższy na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym 

(84%), a najniższy na Wydziale Nauki o Zdrowiu (77%). Jednocześnie aż 17% studentów biorących udział 

w badaniu nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, co może sugerować, że program/sylabus 

przedmiotu nie był im znany. 

 

Rysunek 19: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy założony w sylabusie program zajęć został zrealizowany?” 

Średnia ocena tego aspektu ocenianych zajęć dla całej Uczelni wynosi 4,17 (na skali 1-5) w porównaniu  

z 4,18 w roku ubiegłym, 4,12 w roku 2015/2016; 4,08 w roku 2014/2015 i 4,03 w roku 2013/2014). 
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Najwyższą ocenę przyznali studenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (średnia 4,30), a najniższą  

(piąty rok z rzędu) studenci Wydziału Nauki o Zdrowiu (4,13). 

 

Rysunek 20: „Czy założony w sylabusie program zajęć został zrealizowany?” - średnie ocen na Wydziałach  
(w skali 1-5)  

3.5. | Czy do zaliczenia przedmiotu wystarczyła znajomość literatury 

obowiązkowej? 

Większość badanych (75%) zgodziła się z opinią, że znajomość literatury obowiązkowej 

wystarczyła do zaliczenia przedmiotu. 

Większość badanych zgodziła się z opinią, że znajomość literatury obowiązkowej wystarczyła do zaliczenia 

przedmiotu (75% odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”, w porównaniu z takim samym odsetkiem rok 

temu, 74% w roku 2015/2016 i 72% w latach 2014/2015 i 2013/2014). Blisko co piąty respondent (18%) 

nie zajął jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, a 7% było przeciwnego zdania. Wydział, na którym 

studiują respondenci nie różnicuje znacząco uzyskanych wyników. 

 

Rysunek 21: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy do zaliczenia przedmiotu wystarczyła znajomość literatury 
obowiązkowej?” 

Średnia ocena tego aspektu ocenianych zajęć dla całej Uczelni zmalała w porównaniu z ubiegłym rokiem 
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i 3,97 w roku 2013/2014). Najwyższą ocenę przyznali studenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego  

(średnia 4,14), a najniższą studenci Wydziału Farmaceutycznego (3,98). 

 

Rysunek 22: „Czy do zaliczenia przedmiotu wystarczyła znajomość literatury obowiązkowej?” - średnie ocen na 
Wydziałach (w skali 1-5) 

3.6. | Czy literatura obowiązkowa była dostępna w bibliotece/czytelni? 

Jedynie 64% badanych odpowiedziało, że literatura obowiązkowa jest dostępna w uczelnianej 

bibliotece/czytelni. 

Jedynie 64% badanych odpowiedziało, że literatura obowiązkowa jest dostępna w uczelnianej bibliotece 

i/lub czytelni (dokładnie taki sam odsetek rok temu; 63% w roku 2015/2016, 62% w roku 2014/2015  

i 59% w roku 2013/2014). Ten aspekt ocenianych zajęć uzyskał wśród studentów WUM najniższy odsetek 

pozytywnych odpowiedzi. 

Około 6% respondentów udzieliło odpowiedzi negatywnej (na WLD i I WL 7% studentów), a blisko co trzeci 

badany (29%) nie potrafił się jednoznacznie wypowiedzieć na temat dostępności literatury obowiązkowej 

w bibliotece/czytelni WUM. 

 

Rysunek 23: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy literatura obowiązkowa była dostępna w bibliotece/czytelni WUM?” 

W skali całej Uczelni dostępność literatury obowiązkowej w bibliotece/czytelni oceniona została na 3,88 

(dokładnie taka sama średnia jak rok temu; 3,85 w roku 2015/2016; 3,81 w roku 2014/2015  
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i 3,73 w roku 2013/2014). Najwyższą ocenę przyznali studenci II Wydziału Lekarskiego (średnia 3,91),  

a najniższą studenci I Wydziału Lekarskiego (3,86). 

 

Rysunek 24: „Czy literatura obowiązkowa była dostępna w bibliotece/czytelni WUM?” - średnie ocen na Wydziałach  
(w skali 1-5) 

3.7. | Czy udostępnione materiały dydaktyczne były wartościowe? 

77% studentów, którzy wzięli udział w badaniu, pozytywnie oceniło jakość udostępnionych 

materiałów dydaktycznych (w formie drukowanej lub elektronicznej). 

Większość respondentów zadeklarowała, że udostępnione im materiały dydaktyczne (w formie drukowanej 

lub elektronicznej) były wartościowe (77% odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”, w porównaniu z 79% 

rok temu, 76% w roku 2015/2016, 75% w roku 2014/2015 i 74% w roku 2013/2014).  

Odsetek studentów pozytywnie oceniających jakość materiałów dydaktycznych różnił się nieznacznie  

na każdym z wydziałów. Udostępnione materiały najwyżej ocenili studenci  

Wydziału Lekarsko-Dentystycznego i Wydziału Farmaceutycznego (odpowiednio 80% i 79% odpowiedzi 

pozytywnych), a najniżej studenci I Wydziału Lekarskiego (74% odpowiedzi twierdzących).  

Zmienna „wydział” nie różnicowała zbytnio wielkości grupy studentów negatywnie oceniających 

udostępniane im materiały dydaktyczne (średnio dla całej Uczelni grupa ta stanowiła 6% badanych). 

 

Rysunek 25: Odpowiedzi na pytanie „Czy udostępnione materiały dydaktyczne ( w formie drukowanej lub 
elektronicznej) były wartościowe?” 
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W skali całej Uczelni ocena jakości materiałów dydaktycznych udostępnianych studentom wynosi 4,10 

(wobec 4,13 rok temu, 4,08 w roku 2015/16, w roku 2014/15 - 4,04, a w roku 2013/144,02).  

Najwyższą ocenę przyznali studenci WLD (średnia 4,22), najniższą studenci I WL (4,02). 

 

Rysunek 26: „Czy udostępnione materiały dydaktyczne ( w formie drukowanej lub elektronicznej) były wartościowe?” 
- średnie ocen na Wydziałach (w skali 1-5) 

3.8. | Czy zajęcia stanowiły istotny element studiów? 

71% wszystkich badanych podzieliło opinię, że zajęcia, w których brali udział, były istotnym 

elementem ich studiów. 

Ponad 2/3 wszystkich badanych podzieliło opinię, że zajęcia, w których brali udział, były istotnym 

elementem ich studiów (podobnie jak rok temu 71% odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak” 

w porównaniu z 70% w roku 2015/2016 i 68% w dwóch pierwszych edycjach badania). Przeciwnego zdania, 

podobnie jak rok temu, było 16% badanych. Pozostali respondenci nie potrafili jednoznacznie odnieść się 

do tego tematu. 

Opinie w tej kwestii były nieco zróżnicowane na poszczególnych wydziałach. Najwyższy odsetek 

respondentów zgadzających się z tym, że zajęcia, w których brali udział były istotnym elementem  

ich studiów był wśród studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego i II Wydziału Lekarskiego 

(odpowiednio 73% i 72%), najniższy natomiast wśród studentów Wydziału Farmaceutycznego (67%). 

Nieznacznie różniły się swoją wielkością grupy studentów negatywnie wypowiadających się w tej kwestii. 

Największą stanowili studenci WF (19%). 

4,02

4,08

4,10

4,15

4,15

4,22

I WL

II WL

WUM ogółem

WF

WNoZ

WLD

Czy udostępnione materiały dydaktyczne (w formie drukowanej lub 

elektronicznej) były wartościowe? - średnia ocen



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 2017/2018 

28 

 

Rysunek 27: Odpowiedzi na pytanie „Czy uważasz zajęcia z przedmiotu za istotny element Twoich studiów?” 

Średnia ocena tego aspektu ocenianych zajęć dla całej Uczelni wynosi 3,91 (w porównaniu ze średnią  

3,92 rok wcześniej; 3,87 w roku 2015/2016, 3,82 w roku 2014/2015 i 3,80 w roku 2013/2014).  

Najwyższą ocenę przyznali studenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (średnia 4,00), a najniższą 

Wydziału Farmaceutycznego (3,75). 

 

Rysunek 28: „Czy uważasz zajęcia z przedmiotu za istotny element Twoich studiów?” - średnie ocen na Wydziałach 
(w skali 1-5)   

3.9. | Czy podczas zajęć zdarzały się zbędne powtórzenia treści? 

Jedynie 4% studentów zidentyfikowało zbędne powtórzenia treści podczas zajęć. 

Odpowiedzi na pytanie o zbędne powtórzenia treści podczas realizacji zajęć nie były zróżnicowane  

na poszczególnych Wydziałach. Średnio, w skali całego WUM, twierdząco odpowiedziało na to pytanie 

jedynie 4% uczestników badania. 2/3 respondentów (66%) deklarowało brak zbędnych powtórzeń, 

a aż 30% badanych nie miało zdania w tej kwestii.  

Praktycznie na każdym wydziale odsetek studentów informujących o zbędnych powtórzeniach treści 

w programie jest taki sam i wynosi ok. 4%.  
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W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, respondenci byli proszeni o wskazanie dotychczas 

zrealizowanych przedmiotów (z wybieranej listy), których treści zostały powtórzone w ramach ocenianych 

zajęć. Analiza udzielonych odpowiedzi jest możliwa poprzez system raportowania on-line. 

 

Rysunek 29: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy podczas realizacji zajęć zdarzały się zbędne powtórzenia treści?” 

3.10. | Czy podczas zajęć klinicznych zapewniono studentom kontakt 

z pacjentem? 

Podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej, większość respondentów (86%) potwierdziła,  

że podczas zajęć klinicznych zapewniono im kontakt z pacjentem. 

Większość respondentów potwierdziła, że podczas zajęć klinicznych zapewniono im kontakt z pacjentem 

(86% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” w porównaniu z 87% w latach 2016/2017, 2015/2016 

i 2014/2015 r. i 86% w 2013/2014 r. ). 

Możliwość kontaktu z pacjentem najniżej ocenili studenci wydziałów lekarskich (17% odpowiedzi 

„zdecydowanie nie” i „raczej nie” na I Wydziale Lekarskim i 14% na II Wydziale Lekarskim).  

Na pozostałych dwóch wydziałach (WLD i WNoZ) odsetek ten wyniósł odpowiednio 10% i 7%.  

Jeżeli chodzi o zróżnicowanie względem kierunków studiów, sytuacja wygląda najgorzej w przypadku osób 

studiujących na kierunkach: 4-year programme (62,5 % odpowiedzi negatywnych, w tym 12,5% 

„zdecydowanie nie”), Higiena Stomatologiczna (20,3% odpowiedzi negatywnych, w tym 4,1% 

„zdecydowanie nie”), Dietetyka (20,2% negatywnych odpowiedzi, w tym 11,9% „zdecydowanie nie”)  

oraz Lekarski I (17,6% negatywnych odpowiedzi, w tym 7% „zdecydowanie nie”). 
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Rysunek 30: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy podczas zajęć klinicznych zapewniono Ci kontakt z pacjentem?” 

3.11. | Czy podczas zajęć klinicznych umożliwiono studentom udział 

w procedurach medycznych? 

24% badanych odpowiedziało, że podczas zajęć klinicznych nie umożliwiono im udziału 

w procedurach medycznych. 

Stosunkowo duży odsetek studentów odpowiedział, że podczas zajęć klinicznych nie umożliwiono im udziału 
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przy średniej dla całej Uczelni wynoszącej 42%). Również piąty rok z rzędu, najwięcej odpowiedzi 

negatywnych (31%) było wśród studentów I Wydziału Lekarskiego.  

Niepokoją opinie osób studiujących na kierunkach: 4-year programme (75% odpowiedzi negatywnych,  

w tym 50% „zdecydowanie nie”), Lekarski I (32% odpowiedzi negatywnych, w tym  

11% „zdecydowanie nie”), 6-year programme (25% negatywnych odpowiedzi, w tym 8% „zdecydowanie 

nie”) oraz Lekarski II (24% negatywnych odpowiedzi, w tym 6% odpowiedzi „zdecydowanie nie”). 

 

Rysunek 31: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy podczas zajęć klinicznych umożliwiono Ci udział w procedurach 
medycznych?” 

7% 5% 5% 4% 2%

10% 8% 9% 6% 5%

34% 32% 31% 30% 29%

49%
54% 55%

60%
64%

0%

20%

40%

60%

80%

I WL WUM ogółem II WL WLD WNoZ

Czy podczas zajęć klinicznych zapewniono Ci kontakt z pacjentem?

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak

11%
8% 7%

5% 4%

20%
16% 16%

10% 10%

35% 34%
37%

30% 31%
34%

42%
40%

54% 54%

0%

20%

40%

60%

I WL WUM ogółem II WL WLD WNoZ

Czy podczas zajęć klinicznych umożliwiono Ci udział w procedurach 

medycznych?

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 2017/2018 

31 

3.12. | Czy podczas zajęć praktycznych stosowano środki ochrony? 

96% badanych odpowiedziało, że podczas zajęć praktycznych stosowano środki ochrony. 

Studenci, którzy wzięli udział w badaniu, w zdecydowanej większości potwierdzili, że podczas ocenianych 

zajęć praktycznych (w tym zajęć klinicznych i laboratoryjnych) stosowano odpowiednie środki ochrony 

(96% odpowiedzi twierdzących w porównaniu z 95% rok temu, 96% w 2015/16, 95% w  2014/15  

i 93% w 2013/14). 

 

Rysunek 32: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy podczas zajęć praktycznych stosowano środki ochrony?” 
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Rysunek 33: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy podczas zajęć praktycznych zapewniono Ci pomoce dydaktyczne 

(preparaty, narzędzia, urządzenia itp.)?” 

 

 

  

5% 3% 2% 2% 3% 1%

12%
8% 7% 6% 5%

2%

40%
38% 38% 37%

33%
39%

42%

51% 53% 55%
59% 58%

0%

20%

40%

60%

80%

I WL WUM ogółem II WL WLD WNoZ WF

Czy podczas zajęć praktycznych zapewniono Ci pomoce dydaktyczne 

(preparaty, narzędzia, urządzenia itp.)? 

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 2017/2018 

33 

 

4 | Ocena nauczycieli akademickich 

Niniejszy rozdział omawia wyniki ankiety dotyczące oceny nauczycieli akademickich na poziomie 

poszczególnych Wydziałów. 

W skali całej Uczelni średnie oceny poszczególnych aspektów pracy nauczycieli akademickich 

dokonane przez studentów przedstawiają się następująco: 

kryterium oceny 
średnia ocena 
nauczycieli WUM 
(w skali 1-5)  

przygotowanie do zajęć 4,59 
Oceny najwyższe 

szacunek dla studentów 4,58 

uwzględnianie aktualnej wiedzy z danej dziedziny 4,44 

sposób przekazywania wiedzy 4,37 

udzielanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 4,36 

wykorzystanie czasu zajęć 4,36 

zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach 4,25 

Oceny najniższe czy polecił(a)byś zajęcia z danym nauczycielem innym 4,23 

umiejętność zainteresowania tematyką zajęć 4,12 

 

Średnia ocena nauczycieli akademickich Uczelni (wyliczona na podstawie ww. pytań ankietowych 

odnoszących się do poszczególnych aspektów pracy dydaktycznej) nieznacznie wzrosła w porównaniu  

do ubiegłego roku i wyniosła 4,37. Natomiast, biorąc pod uwagę odpowiedzi studentów na ostatnie, 

dziesiąte pytanie ankietowe (Jak ogólnie oceniłbyś/abyś danego nauczyciela w pięciopunktowej skali?), 

nauczyciele WUM uzyskali nieco niższą ocenę 4,34. 

Obie wyżej wymienione wartości były nieznacznie niższe w ubiegłorocznej edycji badania  

(odpowiednio 4,35 i 4,32). Warto podkreślić, że ranking poszczególnych aspektów pracy nauczycieli 

praktycznie nie ulega zmianie od pięciu lat. Studenci WUM stosunkowo najwyżej oceniają u nauczycieli  

ich przygotowanie do zajęć i szacunek dla studentów, najniżej zaś umiejętność zainteresowania studentów 

tematyką prowadzonych zajęć i zachęcanie do aktywnego udziału w nich. 

Rozkład ocen na poziomie poszczególnych Wydziałów pokazuje większe zróżnicowanie opinii studentów  

na temat nauczycieli, z którymi mieli zajęcia. Na ogólną ocenę nauczycieli składają się wartości ocen 

cząstkowych zaprezentowane na rysunku 34. W 6 z 9 kryteriów najwyższe oceny uzyskali nauczyciele 

prowadzący zajęcia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. 
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Rysunek 34: Średnie oceny poszczególnych aspektów pracy nauczycieli akademickich w podziale na Wydziały 
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4.1 | Nauczyciele I Wydziału Lekarskiego 

 

Oceny nauczycieli akademickich I Wydziału Lekarskiego to: 

▪ 4,40 średnia ocen z pytań 1-9 dotyczących poszczególnych aspektów pracy dydaktycznej 

▪ 4,38 średnia ocen z pytania nr 10 „Jak ogólnie oceniłbyś/abyś nauczyciela w pięciopunktowej skali?” 

Średnia ocena z pytań 1-9 uzyskana przez I WL wynosi 4,40 i jest nieco wyższa od średniej 

ogólnouczelnianej (4,37). Wynik ten plasuje Wydział na drugim miejscu w Uczelni. Średnia ogólna ocena 

kadry I WL (z pytania 10) wynosi 4,38 i jest nieco wyższa od średniej dla całej Uczelni wynoszącej 4,34. 

Analogicznie, jak w przypadku oceny kadry w skali całej Uczelni, studenci najwyżej ocenili przygotowanie 

nauczycieli do zajęć oraz ich stosunek do studentów, natomiast najniżej umiejętność zainteresowania 

studentów tematyką zajęć i polecanie zajęć z danym nauczycielem innym4. 

Pod względem trzech z dziewięciu kryteriów tj. przygotowanie do zajęć, szacunek dla studentów  

oraz uwzględnianie aktualnej wiedzy z danej dziedziny nauczyciele z I WL uzyskali najwyższe oceny  

w Uczelni. 

kryterium oceny 
średnia ocena 

nauczycieli I WL 
(w skali 1-5) 

przygotowanie do zajęć 4,61 Oceny 
najwyższe szacunek dla studentów 4,60 

uwzględnianie aktualnej wiedzy z danej dziedziny 4,49 

sposób przekazywania wiedzy 4,41 

wykorzystanie czasu zajęć 4,36 

udzielanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 4,36 

zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach 4,29 

Oceny 
najniższe 

czy polecił(a)byś zajęcia z danym nauczycielem innym  4,28 

umiejętność zainteresowania tematyką zajęć 4,17 

Rozkład ocen na poziomie poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale pokazuje większe 

zróżnicowanie opinii studentów (patrz rysunek 35). Najwyżej ocenili swoich nauczycieli studenci kierunku 

Logopedia (na dziewięć ocenianych kryteriów, aż w siedmiu przypadkach studenci tego kierunku przyznali 

najwyższe, w skali Wydziału, oceny).  

Uwaga: oceny studentów poszczególnych kierunków odnoszą się do wszystkich nauczycieli prowadzących 

zajęcia na danym kierunku, tj. nauczycieli zatrudnionych w I WL oraz na innych wydziałach Uczelni. 

                                                      
4 W roku 2014/15 nauczyciele I WL uzyskali, w skali Uczelni, najwyższe oceny studentów w kwestiach „uwzględnianie aktualnej wiedzy z 

danej dziedziny”, „umiejętności przekazywania wiedzy” i „umiejętności zainteresowania tematyką zajęć”. W tej i poprzedniej edycji 

badania kadra I WL zajęła dalsze miejsca w odniesieniu do każdego z kryteriów.  
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Rysunek 35: Średnie oceny poszczególnych aspektów pracy nauczycieli akademickich w podziale na kierunki studiów 
prowadzone na I WL 
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4.2 | Nauczyciele II Wydziału Lekarskiego 

Nauczyciele akademiccy II Wydziału Lekarskiego otrzymali od studentów następujące oceny: 

▪ 4,37 średnia ocen z pytań 1-9 dotyczących poszczególnych aspektów pracy dydaktycznej 

▪ 4,34 średnia ocen z pytania nr 10 „Jak ogólnie oceniłbyś/abyś nauczyciela w pięciopunktowej skali?” 

Średnie oceny z pytań 1-9 oraz z pytania 10 uzyskane przez kadrę II WL  i plasują Wydział na trzecim 

miejscu wśród wydziałów WUM. 

Analogicznie, jak w przypadku kadry całej Uczelni, studenci najwyżej ocenili przygotowanie nauczycieli 

II WL do zajęć oraz ich stosunek do studentów, natomiast najniżej umiejętność zainteresowania studentów 

tematyką zajęć oraz prawdopodobieństwo polecenia danego nauczyciela innym, a także zachęcanie  

do aktywnego udziału w zajęciach. 

kryterium oceny 
średnia ocena 

nauczycieli II WL 
(w skali 1-5) 

przygotowanie do zajęć 4,60 Oceny 

najwyższe szacunek dla studentów 4,59 

uwzględnianie aktualnej wiedzy z danej dziedziny 4,45 

sposób przekazywania wiedzy 4,38 

udzielanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 4,34 

wykorzystanie czasu zajęć 4,34 

zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach 4,24 
Oceny  

najniższe 
czy polecił(a)byś zajęcia z danym nauczycielem innym  4,24 

umiejętność zainteresowania tematyką zajęć 4,12 

Rozkład ocen na poziomie poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Wydziale pokazuje większe 

zróżnicowanie opinii studentów (patrz rysunek 36). Warto zwrócić uwagę na to, że studenci English Division 

6-year programme ocenili wyżej, niż studenci pozostałych kierunków,  

pięć (z dziewięciu) kryteriów oceniających pracę nauczycieli prowadzących zajęcia na tym kierunku.  

Z drugiej strony, podobnie jak rok wcześniej, studenci English Division 4-year programme, ocenili wszystkie 

(9 z 9) aspekty pracy nauczycieli niżej, niż studenci pozostałych kierunków. Należy jednak wziąć pod uwagę 

niewielki udział studentów English Division w analizowanej edycji badania. 

Uwaga: oceny studentów poszczególnych kierunków odnoszą się do wszystkich nauczycieli prowadzących 

zajęcia na danym kierunku, tj. nauczycieli zatrudnionych w II WL oraz na innych wydziałach Uczelni. 
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Rysunek 36: Średnie oceny poszczególnych aspektów pracy nauczycieli akademickich w podziale na kierunki studiów 
prowadzone na II WL  
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4.3 | Nauczyciele Wydziału Lekarsko-Dentystycznego 

Nauczyciele akademiccy Wydziału Lekarsko-Dentystycznego otrzymali od studentów następujące oceny: 

▪ 4,41 średnia ocen z pytań 1-9 dotyczących poszczególnych aspektów pracy dydaktycznej, 

▪ 4,39 średnia ocen z pytania nr 10 „Jak ogólnie oceniłbyś/abyś nauczyciela w pięciopunktowej skali?” 

Średnia ocena z pytań 1-9 uzyskana przez nauczycieli WLD jest najwyższa w całej Uczelni.  

Średnia ogólna ocena kadry WLD (z pytania 10) jest również najwyższa w całej Uczelni. 

Kadra Wydziału została oceniona najwyżej w skali Uczelni aż w sześciu kryteriach (z dziewięciu) 

oceny pracy nauczycieli. Jedynie w trzech kryteriach (przygotowanie do zajęć, szacunek dla studentów  

i uwzględnianie aktualnej wiedzy z danej dziedziny) nauczyciele WLD uzyskali oceny niższe niż nauczyciele 

I WL. 

Analogicznie, jak w przypadku kadry całej Uczelni, studenci najwyżej ocenili przygotowanie nauczycieli  

WLD do zajęć oraz ich stosunek do studentów, natomiast najniżej umiejętność zainteresowania studentów 

tematyką zajęć, prawdopodobieństwo polecenia danego nauczyciela innym oraz zachęcanie do aktywnego 

udziału w zajęciach. 

kryterium oceny 

średnia ocena 

nauczycieli WLD 
(w skali 1-5) 

przygotowanie do zajęć 4,59 Oceny 

najwyższe szacunek dla studentów 4,58 

uwzględnianie aktualnej wiedzy z danej dziedziny 4,48 

wykorzystanie czasu zajęć 4,43 

sposób przekazywania wiedzy 4,42 

udzielanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 4,40 

zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach 4,30 

Oceny  
najniższe 

czy polecił(a)byś zajęcia z danym nauczycielem innym  4,29 

umiejętność zainteresowania tematyką zajęć 4,19 

 

Rozkład ocen na poziomie poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Wydziale pokazuje większe 

zróżnicowanie opinii studentów (patrz rysunek 37). Zwracają uwagę oceny poszczególnych aspektów pracy 

nauczycieli dokonane przez studentów kierunku Techniki Dentystyczne – w 9 na 9 ocenianych kryteriach 

średnie oceny studentów tego kierunku były najniższe na Wydziale. Najwyższe oceny (w przypadku 9 na 9 

kryteriów) uzyskali nauczyciele prowadzący zajęcia na kierunku English Dentistry Division. Należy jednak 

pamiętać, że tylko nieliczni studenci tego kierunku wzięli udział w omawianej edycji badania. 

Uwaga: oceny studentów poszczególnych kierunków odnoszą się do wszystkich nauczycieli prowadzących 

zajęcia na danym kierunku, tj. nauczycieli zatrudnionych w WLD oraz na innych wydziałach Uczelni. 
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Rysunek 37: Średnie oceny poszczególnych aspektów pracy nauczycieli akademickich w podziale na kierunki studiów 
prowadzone na WLD 
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4.4 | Nauczyciele Wydziału Farmaceutycznego 

Nauczyciele akademiccy Wydziału Farmaceutycznego otrzymali od studentów następujące oceny: 

▪ 4,32 średnia ocen z pytań 1-9 dotyczących poszczególnych aspektów pracy dydaktycznej, 

▪ 4,27 średnia ocen z pytania nr 10 „Jak ogólnie oceniłbyś/abyś nauczyciela w pięciopunktowej skali?” 

Średnia ocena z pytań 1-9 uzyskana przez WF plasuje ten wydział na piątym miejscu w Uczelni.  

Średnia ogólna ocena kadry WF (z pytania 10-go) jest również niższa od średniej ogólnouczelnianej 

i plasuje Wydział na piątym miejscu w Uczelni. Jest to pogorszenie w stosunku do ubiegłorocznego badania, 

w którym kadra Wydziału uzyskała trzecie miejsce w całej Uczelni. 

Kadra Wydziału została oceniona najniżej w skali Uczelni w siedmiu z dziewięciu kryteriach oceny pracy 

nauczyciela. Jedynie pod względem szacunku dla studentów i przygotowania do zajęć kadra tego wydziału 

uzyskała wyższe oceny. 

Podobnie jak w przypadku kadry całej Uczelni, studenci najwyżej ocenili przygotowanie nauczycieli WF  

do zajęć oraz ich stosunek do studentów, natomiast najniżej umiejętność zainteresowania studentów 

tematyką zajęć, prawdopodobieństwo polecenia danego nauczyciela innym oraz zachęcanie do aktywnego 

udziału w zajęciach. 

kryterium oceny 
średnia ocena 
nauczycieli WF 
(w skali 1-5) 

przygotowanie do zajęć 4,60 Oceny 
najwyższe szacunek dla studentów 4,59 

uwzględnianie aktualnej wiedzy z danej dziedziny 4,36 

wykorzystanie czasu zajęć 4,34 

udzielanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 4,33 

sposób przekazywania wiedzy 4,28 

zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach 4,17 
Oceny  

najniższe 
czy polecił(a)byś zajęcia z danym nauczycielem innym  4,16 

umiejętność zainteresowania tematyką zajęć 4,03 

Rozkład ocen na poziomie poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Wydziale pokazuje większe 

zróżnicowanie opinii studentów (patrz rysunek 38). W ośmiu z dziewięciu ocenianych kryteriach studenci 

Analityki medycznej oceniali swoich nauczycieli wyżej niż studenci Farmacji. 

Uwaga: oceny studentów poszczególnych kierunków odnoszą się do wszystkich nauczycieli prowadzących 

zajęcia na danym kierunku, tj. nauczycieli zatrudnionych w WF oraz na innych wydziałach Uczelni. 
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Rysunek 38: Średnie oceny poszczególnych aspektów pracy nauczycieli akademickich w podziale na kierunki studiów 
prowadzone na WF 
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4.5 | Nauczyciele Wydziału Nauki o Zdrowiu 

 Nauczyciele akademiccy Wydziału Nauki o Zdrowiu otrzymali od studentów następujące oceny: 

▪ 4,34 średnia ocen z pytań 1-9 dotyczących poszczególnych aspektów pracy dydaktycznej, 

▪ 4,30 średnia ocen z pytania nr 10 „Jak ogólnie oceniłbyś/abyś nauczyciela w pięciopunktowej skali?” 

Średnia ocena z 9 pytań ankietowych uzyskana przez WNoZ jest niższa od średniej ogólnouczelnianej 

i plasuje wydział na przedostatnim, czwartym miejscu wśród wydziałów WUM. Średnia ogólna ocena 

kadry WNoZ (z pytania 10) również plasuje Wydział na czwartym miejscu. 

Ocena poszczególnych aspektów pracy dokonana przez studentów plasuje kadrę Wydziału między 2 a 4 

miejscem w skali Uczelni. Żaden z ocenianych elementów pracy nauczycieli nie uzyskał najniższej oceny  

w skali Uczelni (w ubiegłorocznym badaniu miało to miejsce w czterech przypadkach). 

Analogicznie, jak w przypadku kadry całej Uczelni, studenci najwyżej ocenili przygotowanie nauczycieli 

WNoZ do zajęć oraz ich stosunek do studentów, natomiast najniżej umiejętność zainteresowania studentów 

tematyką zajęć, chęć polecenia zajęć z ocenianym nauczycielem innym studentom oraz zachęcanie  

do aktywnego udziału w zajęciach. 

kryterium oceny 

średnia ocena dla 

nauczycieli WNoZ 
(w skali 1-5) 

przygotowanie do zajęć 4,55 Oceny 

najwyższe szacunek dla studentów 4,55 

uwzględnianie aktualnej wiedzy z danej dziedziny 4,39 

udzielanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 4,37 

sposób przekazywania wiedzy 4,34 

wykorzystanie czasu zajęć 4,34 

zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach 4,22 

Oceny 
najniższe 

czy polecił(a)byś zajęcia z danym nauczycielem innym  4,18 

umiejętność zainteresowania tematyką zajęć 4,08 

Rozkład ocen na poziomie poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Wydziale pokazuje większe 

zróżnicowanie opinii studentów (patrz rysunek 39). Należy zwrócić uwagę na to, że studenci kierunku 

Ratownictwo medyczne ocenili siedem (na dziewięć) aspektów pracy nauczycieli akademickich 

(prowadzących zajęcia na danym kierunku, zatrudnionych na WNoZ oraz innych wydziałach Uczelni) wyżej 

niż studenci pozostałych kierunków prowadzonych przez WNoZ. Najbardziej krytyczni wobec swoich 

nauczycieli byli studenci Zdrowia Publicznego i Pielęgniarstwa. 

Uwaga: oceny studentów poszczególnych kierunków odnoszą się do wszystkich nauczycieli prowadzących 

zajęcia na danym kierunku, tj. nauczycieli zatrudnionych w WNoZ oraz na innych wydziałach Uczelni. 
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Rysunek 39: Średnie oceny poszczególnych aspektów pracy nauczycieli akademickich w podziale na kierunki studiów 
prowadzone na WNoZ 
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4.6 | Ocena nauczycieli w opinii studentów English Division 

Wyniki omówione w poniższym rozdziale zostały wyliczone na podstawie opinii studentów English Division5 

(ED) dotyczących 121 nauczycieli akademickich WUM prowadzących zajęcia w języku angielskim  

(114 z nich prowadziło zajęcia na II WL, a 7 na WLD).  

W przeciwieństwie do poprzednich lat studenci ED ocenili pracę nauczycieli akademickich WUM podobnie 

jak osoby studiujące w języku polskim (średnia ocena 4,37, czyli taka sama jak dla całej uczelni).  

Pięć ocenianych aspektów pracy nauczycieli studenci ED ocenili wyżej, niż pozostali studenci (patrz rysunek 

40). Największe różnice między ocenami studentów ED i studentów studiujących w języku polskim dotyczą 

szacunku dla studentów (4,43 ED vs 4,58 pozostali); uwzględniania aktualnej wiedzy z danej dziedziny 

(4,35 ED vs 4,44 pozostali); oraz wykorzystania czasu zajęć (4,45 ED vs 4,36 pozostali studenci). 

 

Rysunek 40: Porównanie średnich ocen poszczególnych aspektów pracy nauczycieli akademickich dokonanych przez 
studentów ED oraz studentów studiujących w języku polskim 

W trakcie badania studenci ED proszeni byli dodatkowo o ocenę nauczycieli pod kątem biegłości 

prowadzenia zajęć w języku angielskim (proficiency in English). Średnia ocena biegłości językowej  

dla całej Uczelni wynosi 4,56 (w skali 1-5) wobec 4,42 w roku ubiegłym i 4,52 w roku 2015/2016. 

                                                      
5 Wyniki obliczone na podstawie 195 ocen dokonanych przez studentów English Division (8 ocen 4-year programme, 179 ocen  

6-year programme i 8 ocen English Dentistry Division). Ankiety nie wypełnił ani jeden student kierunku Advanced Program. 
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Rysunek 41: Średnie oceny biegłości prowadzenia zajęć w języku angielskim 

 

 

Rysunek 42: Średnie oceny biegłości prowadzenia zajęć w języku angielskim na ED II WL 
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5 | Analiza odpowiedzi na pytania otwarte 

Studenci zgłosili blisko 14000 komentarzy dotyczących zajęć i nauczycieli (o 3700 więcej  

niż rok wcześniej). 

W bazie odpowiedzi na pytania otwarte zawarte w ankiecie, po eliminacji uwag typu „nie mam zdania”,  

„nie mam uwag” oraz wpisów, w których studenci wskazywali powody, dla których nie dokonali oceny zajęć 

dydaktycznych6, znalazło się łącznie 13887 wypowiedzi, z czego: 

▪ 6687 komentarzy (48%) dotyczy ocenianych zajęć dydaktycznych, 

▪ 7200 komentarzy dotyczy ocenianych nauczycieli akademickich, w tym nauczycieli7: 

a) I WL: 3253 komentarzy (45,1%), 

b) II WL: 1485 komentarzy8 (20,6%), 

c) WLD: 587 komentarzy (8,2%), 

d) WF: 732 komentarze (10,2%), 

e) WNoZ: 1143 komentarzy (15,9%).  

Wszystkie uwagi zgłoszone przez studentów zostały przeanalizowane na potrzeby niniejszego raportu, 

jednakże analiza zawarta w raporcie nie wyczerpuje bogactwa poruszanej przez studentów problematyki. 

W kolejnych podrozdziałach wskazane zostaną jedynie najczęściej powtarzające się uwagi studentów, 

dotyczące problemów i kwestii uniwersalnych dla całej Uczelni, mających istotny wpływ na jakość 

kształcenia. Z uwagi na znaczną liczbę zajęć i ich olbrzymie zróżnicowanie (ze względu na poruszaną 

tematykę, formę prowadzenia, specyfikę stosowanych metod dydaktycznych itp.) szczegółowa analiza  

(na poziomie poszczególnych Wydziałów, jednostek, przedmiotów i/lub osób) wykracza poza ramy raportu.  

Szczegółową analizą komentarzy studentów, z uwzględnieniem kontekstu i specyfiki kształcenia  

na poszczególnych kierunkach studiów i w ramach konkretnych przedmiotów, zajmują się m.in. Wydziałowe 

Zespoły ds. Jakości Kształcenia, jak również kierownicy jednostek dydaktycznych i ocenieni nauczyciele. 

Analiza wypowiedzi opisowych jest kluczowa w procesie oceny i doskonalenia jakości kształcenia, stanowiąc 

podstawę do identyfikacji i zbadania przyczyn wysokiej lub niskiej oceny poszczególnych zajęć i nauczycieli 

z perspektywy studentów, jak również propozycji zmian w procesie kształcenia. 

5.1 | Komentarze dotyczące zajęć dydaktycznych 

Ponad 6600 (48%) wypowiedzi opisowych studentów odnosi się do zajęć dydaktycznych. 

W roku akademickim 2017/2018 studenci wpisali 6687 komentarzy w części ankiety dotyczącej zajęć 

dydaktycznych (o ponad 1200 więcej niż rok wcześniej). Ich część, mimo istnienia części ankiety 

przeznaczonej do oceny osób prowadzących zajęcia, odnosi się do nauczycieli akademickich.  

Blisko połowa (48,4%) wszystkich ocen i komentarzy pochodzi od studentów I WL (w poprzedniej edycji 

studenci tego wydziału wpisali 41% wszystkich komentarzy). Autorami blisko co czwartego komentarza  

są studenci II WL (z czego około 3% stanowią komentarze studentów English Division). Studenci WNoZ 

sformułowali ok. 14% wszystkich opinii (rok wcześniej – 17%), a studenci WF i WLD po ok. 7%  

(w poprzedniej edycji po 6%). 

Zdecydowana większość uwag i opinii odnotowanych na I WL (blisko 97%) i 83,9% na II WL została 

zgłoszona przez studentów kierunku lekarskiego. Na WLD ok. 88% uwag pochodzi od studentów kierunku 

lekarsko-dentystycznego. Na WF źródłem niemal 72% komentarzy byli studenci farmacji.  

Na WNoZ najwięcej komentarzy (ok. 31%) zgłosili studenci pielęgniarstwa. Szczegółowe zestawienie liczby 

uwag dotyczących zajęć na poszczególnych kierunkach przedstawia poniższa tabela. 

                                                      
6 do najczęściej wymienianych powodów należało nieuczęszczanie na zajęcia i/lub zaliczenie przedmiotu w uczelni zagranicznej 

 (w ramach programu wymiany międzynarodowej, np. Erasmus+). 
7 W poprzedniej edycji badania odsetki komentarzy umieszczonych przez studentów poszczególnych wydziałów były bardzo podobne. 
8 W tym 322 komentarze wpisane przez studentów English Division. 
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Wydział/kierunek 
liczba 

komentarzy 

% komentarzy 

w ramach 
Wydziału 

% komentarzy 

w ramach 
Uczelni 

I WL 

 

Audiofonologia 12 0,4% 0,2% 

Elektroradiologia 56 1,7% 0,8% 

Lekarski 3125 96,6% 46,7% 

Logopedia 42 1,3% 0,6% 

ogółem I Wydział Lekarski: 3235 100,0% 48,4% 

II WL 

  

4-year programme 9 0,6% 0,1% 

6-year programme 38 02,4% 0,6% 

Fizjoterapia 208 13,1% 3,1% 

Lekarski 1328 83,9% 19,9% 

ogółem II Wydział Lekarski: 1583 100,0% 23,7% 

WLD 

 

Higiena stomatologiczna 36 7,9% 0,5% 

Lekarsko-dentystyczny 398 87,5% 6,0% 

Techniki dentystyczne 21 4,6% 0,3% 

English Dentistry Division 0 0% 0% 

ogółem Wydział Lekarsko-Dentystyczny: 455 100,0% 6,8% 

WF 

 

Analityka medyczna 143 28,3% 2,1% 

Farmacja 362 71,7% 5,4% 

ogółem Wydział Farmaceutyczny: 505 100,0% 7,6% 

WNoZ 

 

Dietetyka 220 24,2% 3,3% 

Pielęgniarstwo 278 30,6% 4,2% 

Położnictwo 93 10,2% 1,4% 

Ratownictwo medyczne 97 10,7% 1,5% 

Zdrowie publiczne 221 24,3% 3,3% 

ogółem Wydział Nauki o Zdrowiu: 909 100,0% 13,6% 

ogółem WUM 6687  100%  
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Uwagi studentów dotyczyły 558 przedmiotów nauczanych na WUM (w porównaniu z 531 przedmiotami 

w roku 2016/2017, 637 przedmiotami w roku 2015/2016, 600 przedmiotami w roku 2014/2015  

i 674 w roku 2013/2014). Liczba komentarzy do zdecydowanej większości (89%) przedmiotów była 

niewielka (maksimum kilkanaście). 

liczba  
komentarzy 

liczba przedmiotów  
z komentarzami 

% ocenionych 
przedmiotów 

% wszystkich 
komentarzy 

1-19 481 86,2% 25,6% 

20-48 40 7,2% 18,5% 

52-98 23 4,1% 25,8% 

111-188 14 2,5% 30,1% 

Ponad 30% wszystkich opinii zgromadziła niewielka grupa 14 przedmiotów, z których każdy uzyskał 

co najmniej 111 komentarzy. Tegoroczna lista najczęściej komentowanych przedmiotów  

(którą przedstawia poniższa tabela) w dużym stopniu pokrywa się z listą ubiegłoroczną, jednakże znacznie 

zmalała liczba zgłoszonych komentarzy. W ubiegłorocznej edycji badania najczęściej komentowana 

Fizjologia z patofizjologią otrzymała 275 komentarzy. 

Nazwa przedmiotu liczba komentarzy 
% wszystkich 
komentarzy 

Choroby zakaźne 188 2,8% 

Chirurgia 175 2,6% 

Farmakologia i toksykologia 166 2,5% 

Choroby wewnętrzne 157 2,4% 

Biofizyka 153 2,3% 

Radiologia 149 2,2% 

Biochemia z elementami chemii 145 2,2% 

Anatomia 140 2,1% 

Genetyka 132 2,0% 

Pediatria 131 2,0% 

Fizjologia z patofizjologią 119 1,8% 

Anatomia Prawidłowa 118 1,8% 

Farmakologia kliniczna 117 1,8% 

Mikrobiologia 111 1,7% 

Podobnie jak w poprzednich latach, w zebranym materiale badawczym można wyodrębnić dwa główne typy 

wypowiedzi studentów odnośnie zajęć dydaktycznych. Jedną grupę stanowią wypowiedzi pozytywne, 

podkreślające mocne strony zajęć, warte wyeksponowania, w tym rozwiązania które mogą być 

rozpowszechniane jako dobre praktyki w dziedzinie kształcenia. Drugą grupę stanowią opinie dotyczące 

słabych stron zajęć, którym często towarzyszą sugestie mające na celu poprawę istniejącej sytuacji. 
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5.1.1 | Mocne strony zajęć 

Wiele komentarzy studentów odnosiło się ogólnie do wysokiej wartości ocenianych zajęć. W opisach często 

zwracano uwagę na konkretne elementy zajęć, które decydują o ich wysokiej ocenie, np.9: 

„Klinika jest super, więc i zajęcia super, choć była to po prostu interna, bo jak można przeprowadzić zajęcia 

z medycyny rodzinnej w warunkach szpitalnych? Na plus że zajęcia był z różnymi lekarzami - oglądaliśmy 

różnych pacjentów a i sposób prowadzenia zajęć inny.” (Lekarski I) 

„Zajęcia ciekawe. Inne Katedry mogłyby wziąć przykład z dermatologów. Jak widać nawet zajęcia dotyczące 

specjalizacji niszowej mogą zainteresować większość studentów. Dobra organizacja czasu.  

Dobrze określone kryteria oceny.” (Lekarski I) 

„Bardzo ciekawy i fajny blok. Odpowiednia proporcja liczby godzin seminariów do ćwiczeń. Asystenci 

przygotowani i posiadający zdolności dydaktyczne. Dość dobra organizacja, bardzo dobry kontakt z osobą 

odpowiedzialną za dydaktykę. Jeśli chodzi o ćwiczenia to asystenci byli zaangażowani w nauczanie ,chętnie 

odpowiadali na pytania. …” (Lekarski I) 

„Bardzo dobra organizacja zajęć, wszystko dopięte na ostatni guzik, świetni prowadzący, każde seminarium 

było bardzo ciekawe. Najlepszy zakład ze wszystkich jak do tej pory, inne powinny brać z niego przykład 

pod każdym względem.” (Lekarski I) 

„Bardzo dobrze przygotowani i opowiadający z prawdziwą pasją prowadzący. Bardzo cieszyłam się,  

że pediatria była moim pierwszym przedmiotem klinicznym na studiach. Bardzo dużo mnie nauczyła. 

Jedynym minusem, ale to raczej nie wina zakładu, było to, że brakowało środków dezynfekcyjnych  

i końcówek do aparatu laryngologicznego. Mieliśmy trzy dni zajęć z przemiłą panią doktor rezydentką, … 

Bardzo się starała! Bardzo nas zaciekawiła! Szukała nam najciekawszych pacjentów. Uczyła badać 

przedmiotowo. Na sobie oraz potem na pacjentach. Później nam nawet puszczała nagrania różnych 

szmerów oddechowych. …” (Lekarski I) 

„Zajęcia były bardzo interesujące. Wykładowcy z chęcią odpowiadali na nasze pytania, mieli bardzo rozległą 

wiedzę. Uczęszczanie na zajęcia było wielką przyjemnością. Atmosfera na zajęciach była bardzo dobra  

i przyjazna.” (Lekarski I) 

„W pierwszym semestrze były to jedne z nielicznych zajęć, podczas których mieliśmy kontakt  

z pacjentem. Pierwszy raz zrozumiałam jak łatwo odczuwam empatię do pacjenta oraz jak łatwo pacjent 

może mnie zmanipulować. Przez to uważam, że jest to bardzo dobra pora na przeprowadzanie takich zajęć, 

tematy są dostosowane do toku studiów, ilość zajęć również wystarczająca. …” (Lekarski I) 

„Dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie 1-2 próbnych szpilek egzaminacyjnych w faktycznej formie 

egzaminacyjnej. Dostępność zarówno modeli, jak i preparatów w trakcie zajęć jest bardzo dobra. Myślę,  

że można by spróbować uruchomić wypożyczalnię modeli taką samą jak na osteologii w trakcie innych 

działów. Dzięki temu można się obyć z "plastkiem" poza zajęciami, a na zajęciach skupić się na mokrych 

preparatach, które są dostępne tylko tam …” (Lekarski I) 

„(Klinika na Banacha) Najlepszy blok na tych studiach, nieważne, czy ktoś się interesuje anestezjologią, 

czy nie, czas spędzony tam był najbardziej wartościowy ze wszystkich Klinik. Dobra organizacja,  

bez marnowania czasu. Zajęcia w CSM - szkoda, że nie częściej. Forma egzaminu i możliwość zdawania  

od razu po bloku, bardzo dobra.” (Lekarski I) 

„Dialog ze studentami zamiast suchej prezentacji to bardzo dobra forma zajęć, jasne warunki zaliczenia, 

wartościowe zajęcia. Zakład immunologii można tylko chwalić.” (Lekarski I) 

„Bardzo dobra kadra - potrafiąca zaciekawić. Ciekawe zajęcia, choć ich miejsce na 2. roku byłoby chyba 

lepsze. Przyjemne, praktyczne zajęcia. Zaliczenie skomplikowane w formie (test).Choć przydałoby się 

większy nacisk kłaść na choroby pasożytnicze i ich objawy niż cykl rozwoju wszystkich pasożytów.  

Jednak choroby się pokrywają później z materiałem z chorób zakaźnych...Bardzo dobrze skonstruowany 

skrypt!” (Lekarski I) 

„Zajęcia dobrze zorganizowane, wiedza z nich jest przydatna i praktyczna. Uważam, że są dobrze 

prowadzone, bardzo dobra organizacja kolokwiów i egzaminu. Podręcznik i udostępnione materiały  

są przystępne, a podanie zakresów do kolokwiów ułatwia systematyczne uczenie się.” (Lekarski I) 

                                                      
9 UWAGA: informacja o kierunku studiów dołączona do każdego z cytatów pozwala jedynie na zidentyfikowanie źródła konkretnego cytatu 

i nie oznacza, że sygnalizowany problem dotyczy tylko wymienionego kierunku studiów 
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Wśród czynników sprzyjających wysokiej jakości kształcenia studenci wyróżniali m.in.: 

▪ Świetne przygotowanie i organizację zajęć 

Studenci zwracali uwagę na rzetelne przygotowanie zajęć  osób prowadzących, w tym przygotowanie 

organizacyjne i merytoryczne. Podkreślano wagę efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego  

na zajęcia oraz prowadzenie zajęć zgodnie z założonym planem i programem. 

„(Klinika na Banacha) Super zajęcia, świetna organizacja, dobrze merytorycznie przygotowani 

asystenci. Dotychczas najlepiej zorganizowany i poprowadzony przedmiot na całych studiach. Zajęcia 

rozpoczynały się punktualnie i kończyły zgodnie z planem, mimo ,że trwały długo, był to świetnie 

spędzony czas. Wszystkie seminaria można było obejrzeć na e-learningu, co umożliwiało lepsze 

skorzystanie z zajęć w szpitalu. Bardzo duży nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych, można było 

się wielu rzeczy nauczyć. Podczas ćwiczeń pozytywnie nastawieni zarówno lekarze, ale także panie 

pielęgniarki na bloku, chętnie angażowali studentów do wykonywania praktycznych czynności. Egzamin 

konkretny, z najważniejszych zagadnień, sprawdzający umiejętność zrozumienia materiału,  

a nie nauczenia się na pamięć, sprawiedliwy. Wzór dla innych Klinik jak prowadzić dydaktykę. Polecam!) 

(Lekarski I) 

„Zajęcia dobrze zorganizowane i poprowadzone. Plan zajęć był dostępny i realizowany bez zbędnych 

opóźnień. Seminaria były wartościowe, wykładowcy bardzo dobrze merytorycznie przygotowani  

i potrafiący przekazać wiedzę. Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za dydaktykę był dobry, zaliczenie 

konkretne, obejmujące tematy poruszane na zajęciach, wyniki szybko pojawiły się na stronie.  

Dość wymagający blok, ale rekompensowany zaangażowaniem prowadzących.” (Lekarski I) 

„Blok zajęć z anestezjologii jest świetnie przemyślany i zorganizowany. Jego najmocniejszą stroną  

są zajęcia prowadzone w Centrum Symulacji oraz egzamin, a szczególnie przygotowana lista zagadnień 

do opracowania. Wybrane pytania dotyczą kwestii praktycznych takich jak reguły 4H i 4T, zasady 

leczenia przeciwbólowego czy przygotowanie pacjenta do znieczulenia. Wymaga to szczególnego 

podkreślenia, ponieważ jasne określenie wymagań i dobranie ich w sposób bardzo konkretny  

i praktyczny to na WUMie rzadkość. W trakcie zajęć mogliśmy czynnie uczestniczyć w znieczuleniach, 

co było bardzo dobre. Seminaria - jak zwykle - to nie najszczęśliwszy sposób nauczania. Można by je 

ożywić wprowadzając np. pracę w podgrupach bądź przypadki kliniczne.” (Lekarski I) 

„(Klinika na Banacha) Najlepszy blok na tych studiach, nieważne, czy ktoś się interesuje anestezjologią, 

czy nie, czas spędzony tam był najbardziej wartościowy ze wszystkich Klinik. Dobra organizacja,  

bez marnowania czasu. Zajęcia w CSM - szkoda, że nie częściej. Forma egzaminu  

i możliwość zdawania od razu po bloku, bardzo dobra.” (Lekarski I) 

„Bardzo fajny przedmiot, ciekawe seminaria. Bardzo dobra organizacja zajęć, zasady zaliczeń z góry 

ustalone i przestrzegane. Szkoda, że na zajęciach z asystentami, tych popołudniowych było nas aż tak 

dużo..15 osób wchodzących do pacjenta, to niestety porażka. Rozumiem, że jest to nie Państwa wina, 

ale w każdym razie nie ułatwia to zdobywania wiedzy. To jedyny minus tych zajęć. Egzamin najlepszy 

jaki do tej pory miałam! Dostosowany do tego, co mieliśmy przekazane na zajęciach, pytania jasne  

i klarowne, nawet jak nie wiedziałam, to wiedziałam, że gdzieś to było, a nie, że jest to wiedza wzięta 

znikąd. Oceniam przedmiot bardzo dobrze!” (Lekarski I) 

„Zdecydowanie lepiej zaplanowane zajęcia niż w latach poprzednich, sporo tematów, które powinny 

znaleźć się na początku toku kształcenia, a nie pod jego koniec, nie mniej jednak dobrze, że się 

ostatecznie znalazły. Spory nacisk na praktyczne umiejętności i czynności, które mogą przydać się po 

studiach...” (Lekarski II) 

„Mocną stroną zajęć była możliwość kontaktu z pacjentem na każdych zajęciach i przeprowadzanie 

procedur medycznych, jak również możliwość obserwacji bardziej skomplikowanych zabiegów 

chirurgicznych. Jakość zajęć praktycznych zależała od asystenta, który został przypisany. …” (Lekarsko-

dentystyczny) 
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▪ Odpowiednią formę i sposób prowadzenia zajęć, w tym stosowane metody dydaktyczne 

Studenci jako mocną stronę wskazywali urozmaicone metody dydaktyczne umożliwiające nabycie, 

usystematyzowanie i/lub rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności z danej dziedziny (dyskusje, omawianie 

studiów przypadków, zajęcia powtórzeniowe itp.). Podkreślali istotę jasnego, zrozumiałego 

przekazywania wiedzy, z uwzględnieniem najważniejszych zagadnień i odniesień do praktyki.  

Zwracano uwagę na korzyści płynące z zajęć prowadzonych w małych grupach, przy pełnej dostępności 

prowadzących, wymagających zaangażowania ze strony studentów. 

„Mój ulubiony zakład i przedmiot na WUMie. Fantastyczna organizacja zajęć - zwłaszcza seminariów. 

Dużym plusem był ich sposób prowadzenia - omawianie każdego zagadnienia z wymaganych na dane 

zajęcia pozwalało usystematyzować wiedzę. Szkoda, że część zagadnień wymaganych w drugim 

semestrze wykraczała poza  wymaganą literaturę - w takich wypadkach zakład mógłby podać,  

z jakich źródeł należy korzystać lub udostępnić prezentacje np. z tematu o wątrobie (tak jak zostało  

to zrobione z tematu o nerkach - za to plus).” (Lekarski I) 

„Mocną stroną zajęć były ćwiczenia w laboratorium - dużo możliwości obejrzenia reakcji chemicznych, 

ciekawy sposób prowadzenia zajęć, wejściówki, które zmuszały do nauki, a wiedza była dosyć prosta 

do przyswojenia, …” (Lekarski I) 

„Najlepszą kliniką pediatryczną, w której byłem jest klinika gastroenterologii. Nauczyciele tam 

pracujący podchodzą z pasją do swojego zawodu i mają dystans do siebie samych. Dzięki temu zajęcia 

tam były bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o podejście do studenta i sposób prowadzenia zajęć, klinika  

ta podniosła bardzo wysoko poprzeczkę innym.” (Lekarski I) 

„…Sposób prowadzenia zajęć też bardzo w porządku. Wszyscy prowadzący byli zaangażowani w to co 

robili i dobrze przekazywali wiedzę studentom, a przy tym było też parę zabawnych sytuacji, które 

pozwoliły mi zapamiętać nawet lepiej poszczególne elementy udzielania pierwszej pomocy,  

czy wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich. Doceniam też to, że wykłady prowadzone 

były w formie e-learningu - ogromny plus.” (Lekarski I) 

▪ Zaangażowanie osób prowadzących zajęcia, ich podejście do studentów 

Studenci wskazywali na szereg czynników kształtujących na zajęciach atmosferę sprzyjającą 

efektywnej nauce. Wymieniano otwartość prowadzących na dyskusję i ich gotowość do tłumaczenia 

niezrozumiałych zagadnień, możliwość bezstresowego zadawania pytań, itp. Podkreślano umiejętność 

nauczycieli do zaciekawienia studentów tematyką zajęć, ich zaangażowanie w pracę dydaktyczną. 

„Zajęcia prowadzone na bardzo wysokim poziom. Doktor … ma niezwykłą wiedzę i potrafi przekazać  

ją na zajęciach. Doktor jest jedną z najbardziej kompetentnych prowadzących. Zajęcia zawsze były 

ciekawe i poszerzały wiedzę.” (Zdrowie publiczne) 

„Mocną stroną było zaangażowanie osób prowadzących ćwiczenia, chęć pomocy w wyjaśnianiu 

niezrozumiałych zagadnień i możliwość przyjścia na dodatkowe konsultacje przed kolokwiami, 

zwłaszcza w drugim semestrze.” (Farmacja) 

„Świetne podejście i zaangażowanie prowadzących” (Fizjoterapia) 

„Dobrym sposobem sprawdzania wiedzy były kolokwia z małej partii materiału. Dodatkowo:  

dr … z ogromnym zaangażowaniem tłumaczył nie tylko treści typowo patomorfologiczne, ale także dbał 

o dobrą organizację egzaminu i jego sprawny przebieg. Dziękuję nawet za te - z pozoru zbędnie 

powtarzane - prośby o wyłączenie telefonów, które okazały się niezbędne, a ostatecznie jakiś telefon  

i tak zadzwonił. Ogromny plus za otwartość na studentów i zrozumienie.” (Lekarski I) 

„Diabetologia. Ciekawe, dydaktyczne odprawy. Bardzo na plus udział w obchodzie z profesorem.  

Widać wielkie zaangażowanie każdego z asystentów zarówno podczas prowadzenia seminariów  

jak i na ćwiczeniach, otwartość i życzliwość wobec studentów. Czuje się szczerą chęć przekazania 

studentom jak najwięcej wiedzy o cukrzycy.” (Lekarski I) 

„Na pewno pozytywnie wyróżniający się blok. Zajęcia rozwijające, duży przekrój chorych, zaangażowani 

asystenci z dużą wiedzą i będący na bieżąco ze wszystkimi aspektami chorób zakaźnych. Szczególnie 

miło wspominam indywidualnie dopasowane dla mnie zajęcia w oddziale pediatrycznym. Kultura, klasa 

i zaangażowanie asystentów. Egzamin oparty na myśleniu, a nie bezsensownej wiedzy o procentach  

i rzeczach napisanych małym drukiem.” (Lekarski II) 
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„Mocną stroną było zaangażowanie prowadzącego, który w rzetelny i przystępny sposób przekazywał 

wiedze.” (Lekarski II) 

„Jestem pod wrażeniem organizacji zajęć z chorób zakaźnych. Widziałam duże zaangażowanie  

ze strony Klinik i chęć aby rzeczywiście nas czegoś nauczyć (co niestety wcale nie jest regułą). Zajęcia 

były BARDZO ciekawe, dużo się nauczyłam (zarówno teorii jak i elementów badania przedmiotowego). 

Blok z chorób zakaźnych oceniam jako jeden z najbardziej udanych na IV roku. …” (Lekarski II) 

„Mocną stroną zajęć była organizacja seminariów, gdzie przed wykładem mieliśmy udostępnioną jego 

treść i mogliśmy się z nią zaznajomić w domu. Dzięki temu wynosiło się z zajęć dużo więcej, a i od razu 

była możliwość rozwiania jakichkolwiek wątpliwości. Cały zespół lekarzy wręcz tętnił życiem  

i zaangażowaniem w swoją pracę, jak i w zajęcia dla studentów. Jedne z najbardziej wartościowych 

zajęć na studiach do tej pory.” (Lekarski II) 

„Świetny zespół dydaktyczny, świetne zajęcia, super pomysł z e-learningiem, choć sama formuła 

wymaga nieco uzupełnienia (uzupełnienie prezentacji o filmy i zadania testowe). Niemniej, bardzo 

doceniam zaangażowanie i jasność w przekazywaniu wiedzy. Dziękuję!” (Lekarski II) 

▪ Wysokiej jakości materiały i pomoce dydaktyczne 

„mimo pozornie nudnego tematu zajęć świetna kadra oraz sposób prowadzenia seminariów sprawiły, 

że były to jedne z najlepszych zajęć na 4-tym roku. Wielki szacunek należy się za tak umiejętne  

i spójne przekazanie trudny, ale i niezbędnych w pracy lekarza zagadnień, genialnie napisany skrypt 

oraz uczciwie ułożony egzamin, skupiający się na praktycznej stronie tego przedmiotu. Dziękuję  

i żałuję, że przy okazji wszystkich zajęć klinicznych nie są prowadzone tak dobrze zajęcia  

z diagnostyki!” (Lekarski I) 

▪ Przejrzyste i trafnie dobrane sposoby oceniania studentów, doskonała organizacja egzaminu 

Studenci podkreślali wagę jasnego określenia wymagań i zasad zaliczenia przedmiotu na początku zajęć 

oraz ich konsekwentnego przestrzegania. Zwracano uwagę na rzetelność i obiektywność stosowanych 

metod oceniania, ich dopasowanie do specyfiki przedmiotu i sprawdzanych efektów kształcenia.  

W szczególności punktowano formujące metody oceniania, sprzyjające systematycznej nauce, 

wspierające proces uczenia się i dające studentom informację zwrotną. 

„… Egzamin był przeprowadzony bardzo sprawnie, a wyniki otrzymaliśmy zaledwie kilka godzin po jego 

zakończeniu. Ponadto uważam, że był to jeden z nielicznych egzaminów, na którym pytania dotyczyły 

rzeczywiście istotnych zagadnień i uczciwie sprawdzały naszą wiedzę z chorób zakaźnych (co też 

niestety nie zdarza się często). Podsumowując - pozostaję pod bardzo pozytywnym wrażeniem zajęć  

i chcę bardzo pochwalić obie Kliniki za tak dobrą ich organizację.” (Lekarski II) 

„Bardzo dobrze prowadzone zajęcia. Szczególnie doceniam zaangażowanie kadry dydaktycznej  

w przeprowadzanie kolokwiów ustnych - przy takiej liczbie studentów i trzech asystentach 

prowadzących, to nie lada wyzwanie! …” (Lekarski II) 

„Z każdym rokiem zajęcia z ortodoncji ulegają ulepszeniu. Zdecydowanie ich mocną stroną są jasne 

zasady zaliczenia, oraz zapoznanie studentów z dokładnym planem omawiania zajęć podczas 

poszczególnych tygodni. Dzięki licznym testom istnieje możliwość uporządkowania zdobytej wiedzy  

co z pewnością przyczynia się do sukcesu na egzaminie” (Lekarsko-dentystyczny) 

„Sposób organizacji i przeprowadzania tych zajęć, a także egzaminu, powinien być wzorem dla 

wszystkich innych zakładów na naszym wydziale! Jasno ustalone zasady zaliczenia, udostępnianie 

materiałów z seminariów, bardzo dobry kontakt z Zakładem w razie jakichkolwiek pytań, egzamin, 

który był z faktycznie omawianych treści, a nie z "kosmosu" (co wcale nie jest u nas takie oczywiste:)), 

no i dopuszczalne dwie nieobecności na semestr - aż trudno było na początku uwierzyć, że ktoś na tej 

uczelni może nas traktować poważnie, jak dorosłych ludzi, a nie dzieci z podstawówki. Oby tak dalej!” 

(Farmacja) 

„Bardzo dobra organizacja zajęć, zasady zaliczeń z góry ustalone i przestrzegane. Szkoda, że na 

zajęciach z asystentami, tych popołudniowych było nas aż tak dużo..15 osób wchodzących do pacjenta, 

to niestety porażka. Rozumiem, że jest to nie Państwa wina, ale w każdym razie nie ułatwia to 

zdobywania wiedzy. To jedyny minus tych zajęć. Egzamin najlepszy jaki do tej pory miałam! 

Dostosowany do tego, co mieliśmy przekazane na zajęciach, pytania jasne i klarowne, nawet jak nie 
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wiedziałam, to wiedziałam, że gdzieś to było, a nie, że jest to wiedza wzięta znikąd. Oceniam przedmiot 

bardzo dobrze!” (Lekarski I) 

„Najlepiej zorganizowany zakład na IV roku. Warunki zaliczenia jasno określone na początku zajęć. 

Mimo dużej ilości materiału do nauki, zajęcia pomagają uporządkować posiadaną wiedzę,  

a świadomość zaliczeń motywuje dodatkowo do nauki. Myślę, że jakby każde zajęcia wyglądały tak jak 

zajęcia z dermatologii w przyszłości bylibyśmy naprawdę bardzo dobrymi lekarzami.” (Lekarski I) 

 

5.1.2 | Słabe strony zajęć 

Studenci licznie wypowiedzieli się na pytanie „…które aspekty zajęć wymagają poprawy, na co warto 

położyć większy nacisk?” W swoich komentarzach zwracali uwagę na następujące czynniki obniżające 

jakość kształcenia i wartość merytoryczną ocenianych zajęć: 

▪ Niespójna konstrukcja programu kształcenia, w tym planu studiów 

Negatywne wypowiedzi studentów dotyczyły m.in. nie do końca przemyślanych elementów programu, 

w szczególności zbędnych powtórzeń treści przedmiotów, 

 „Zajęcia trwały zdecydowanie za długo, zbyt często pojawiały się powtórzenia z innych przedmiotów. 

Jednym z niewielu ciekawszych momentów była wizyta w stacji dializ i na oddziałach.  

Zajęcia w laboratorium natomiast były mało zorganizowane, studenci mogli odnieść wrażenie,  

że Prowadzący nie wiedzą co mają z nami zrobić i czym zająć czas, który musieliśmy tam spędzić.” 

(Analityka medyczna) 

„wszystkie zajęcia (ćw semin wykłady) prowadzone w chaotyczny sposób, brak przedstawionego celu 

ćwiczeń na papierze seminaria to powtórzenia wykładów i poprzedniego seminarium (taki dzień 

świstaka)” (Farmacja) 

„Zajęcia stresowe i źle rozplanowane prowadzący często nieszanujący studentów (podejście 

lekceważące) udostępnione materiały były nieczytelne, a wykłady po prostu nudne i nic niewnoszące 

wymagania, aby uczyć się rzeczy z prezentacji słowo w słowo na pamięć (nie można było używać 

synonimów, bo wiązało się to z uzyskaniem mniejszej ilości pkt.) zamieszanie w zakładzie poprawa,  

w postaci wyjściówki z wszystkich kolokwiów, praktycznie w jednym terminie przed samą sesją osobom, 

którym zabrakło po 1 pkt. z jakiegoś kolokwium nie miały możliwości dopytania (dlaczego?) podejście 

wielu asystentów, w mojej ocenie, bardzo złe i krzywdzące atmosfera na zajęciach wyglądała tak jakby 

studenci i asystenci byli tam za karę …” (Farmacja) 

„Pierwszy raz jestem ZMUSZONY stwierdzić, że zdarzyły się zbędne powtórzenia treści z innych 

przedmiotów. Elementy genetyki pojawiły się po raz pierwszy na Biologii z genetyką, a elementy biologii 

nowotworów pojawiały się na Biologii z genetyką, Immunologii, Patobiochemii. Kiedy 14 maja 2018 

roku na wykładzie z Patobiochemii omawiana była biochemia nowotworów, a następnie na wykładzie  

z Biologii molekularnej również nowotwory, wiedziałem, że muszę zainterweniować. To było już 

PRZEGIĘCIE. Rozumiem, że nowotwory są ważnym zagadnieniem, ale jaki sens ma przewijanie się tego 

tematu po czterech różnych przedmiotach, w tym trzech w ciągu tego samego roku? Nie lepiej 

przedstawić tego zagadnienia na jednym przedmiocie, zamiast na czterech przedmiotach? Może warto 

o tym w końcu pomyśleć...Nie wiem, czy cokolwiek wyniosłem z tego przedmiotu …” (Farmacja) 

„Ogromne powtórzenia materiału, mam wrażenie że nikt nie kontroluje nie tylko jaka wiedza została 

już przekazana w trakcie studiów, ale powtórzenia znajdują się nawet wewnątrz bloku (np. zajęcia  

z interakcji). Więcej powinno być przypadków, zarówno klinicznych jak i takich spotykanych w aptece. 

…” (Farmacja) 

„OGROMNE POWTÓRZENIA MATERIAŁU! Praktycznie większość prezentacji była powtórzeniem tego 

czego uczyliśmy się na farmakologii, farmakoterapii, fizjologii i patofizjologii. Kompletna strata czasu! 

Na dodatek zbyt mało zwracania uwagi na istotne elementy przekazywanej wiedzy w praktyce- 

kontakcie z pacjentem itd. …” (Farmacja) 

„Ten przedmiot powinien być realizowany na licencjacie, a nie na magisterce. Zbędne powtórzenia treści 

z licencjatu. Marnowanie czasu na powtarzanie tego co już wiemy.” (Dietetyka) 
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„Zdarzały się powtórzenia, ale z tego samego przedmiotu. Powinno się to uwzględnić w tych ankietach. 

Na obu wykładach były przekazane właściwie identyczne treści- raz w sposób zrozumiały a raz nie. Dla 

mnie drugi wykład był stratą czasu bo nic nowego się nie dowiedziałam” (Położnictwo) 

„Umówmy się, że prowadzenie zajęć w trybie 1tydzien kardiologii na 4. roku, tydzień na 6. mija się z 

celem i było przyczyną frustracji zarówno asystentów, jak i studentów. Nie dotyczyło to tylko tego 

bloku, ale prawie wszystkich specjalności. Powodowało to zbędne powtórzenia treści, na nowo 

omawianie spraw, poznawanie oddziału i zasad jego funkcjonowania. Mam nadzieje, że następne 

roczniki nie będą musiały tak pracować…” (Lekarski I) 

zbyt dużej lub zbyt małej liczby godzin przeznaczonych na dany przedmiot, temat 

„Na zajęcia przeznaczone jest zbyt wiele godzin zajęć których Zakład nie wykorzystuje - szczególnie 

ćwiczeń. Organizacja i sposób prowadzenia seminariów pozostawia niezwykle wiele do życzenia. 

Seminaria prezentują bardzo wątpliwą wartość dydaktyczną, zdecydowanie należy popracować  

nad ich formułą.” (Lekarsko-dentystyczny) 

„Zbyt mało godzin z tak istotnej dziedziny, ponieważ albo sama będę miała dzieci a na pewno znajomi 

czy rodzina więc chciałabym wiedzieć trochę więcej niż było to przedstawione a przede wszystkim  

więcej ćwiczeń.” (Lekarski I) 

„Za dużo seminariów, siedzenie godzinami w sali to nie jest sposób na przeprowadzanie zajęć 

klinicznych. Dlaczego nie może to wyglądać tak jak na wielu innych blokach, gdzie seminarium jest  

np. jedno rano i jest tylko uzupełnieniem zajęć na oddziale, z pacjentami? Miałoby to większy sens niż 

obecna forma. Po co dwa razy opowiadać o onkologii ginekologicznej na dwóch przedmiotach (onkologia 

i ginekologia na 5 roku), i to nawet w tej samej Klinice i na tych samych prezentacjach (!). Albo tu albo 

tu. To, że jest mało godzin na przedmiot i tak dużo tematów to nie znaczy, że nie można tego czasu, 

który jest, wykorzystać lepiej. Zmieszczenie tak dużej ilości seminariów jak tylko wymiar godzinowy 

pozwala, to chyba nie jest najlepszy sposób aby przekazać podstawową i konieczną dla przyszłego 

lekarza każdej specjalności wiedzę z onkologii.” (Lekarski I) 

„Świetne zajęcia, oby takich więcej. Za mało godzin dydaktycznych. Powinno być ich więcej.” 

(Lekarski I) 

„Uważam, że zajęcia z psychologii są bardzo dobrze prowadzone i bardzo potrzebne studentom. 

Uważam, że jest za mało godzin przeznaczonych na ten przedmiot. Myślę, że zajęcia z psychologii 

powinny towarzyszyć studentom na wszystkich latach studiów - byłoby to z korzyścią dla nas  

i naszych pacjentów.” (Lekarski I) 

„Z neurologii dla studiów zaocznych jest przewidziane zdecydowanie za mało godzin dydaktycznych,  

za mało zajęć. Od samych prowadzących słyszeliśmy iż "studenci dzienni na ten temat mają poświęcone 

2-godzinny wykład i ćwiczenia praktyczne, dla was mamy tylko 30 min." Podczas egzaminu z tego 

przedmiotu wiele zagadnień w pytaniach widziałam pierwszy raz na oczy.  

Fakt, iż potem egzamin ma takie same pytania dla studentów dziennych, mających o wiele więcej 

godzin jak i dla studentów zaocznych uważam za wielce niesprawiedliwe. Na oddziale nie byliśmy ani 

razu. Nie wyobrażam sobie lekarza, ani żadnego zawodu medycznego który wykonując swoją pracę nie 

miałby na studiach praktycznych zajęć z pacjentami, bądź ewentualnie praktycznych na sobie 

nawzajem, dlaczego więc fizjoterapeutom pozwala się na to? Nie ma w tym winy prowadzących 

przedmiot, ponieważ robili co mogli aby w bardzo krótkim czasie przekazać nam jak najwięcej tylko się 

da. …” (Fizjoterapia) 

„Farmakologia KLINICZNA? to chyba żart Za mało godzin oraz złe ich wykorzystanie – na 3 roku zajęcia 

miały być prowadzone w podgrupach, ale w praktyce były w całych grupach, dzięki czemu prowadzący 

mieli 2x mniej zajęć ze studentami a można by poprowadzić zajęcia całymi grupami, ale rozbić materiał 

na mniejsze części, byłoby to bardziej wartościowe. Seminarium z „postępów  

w leczeniu chorób ukł. odd” trwało 30 minut! (zamiast 1h45min), bo „w zeszłym roku dr wszystko już 

powiedziała” – i to powiedział asystent odpowiedzialny za dydaktykę! Zabrakło natomiast b. istotnych 

tematów z leków w chorobach tarczycy czy środków antykoncepcyjnych. Na 4 roku powinniśmy mieć 

aż 30 h ćwiczeń a tylko 5h seminariów! …” (Lekarski II) 

„Za mało godzin dydaktycznych, ściśnięcie fizjologii i patofizjologii w jeden przedmiot powoduje że jest 

za mało czasu na omówienie wielu rzeczy” (Lekarski II) 
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„Za mało godzin poświęconych na analizę zdjęć RTG, tomografii komputerowych, obrazów MRI.  

To powinno być kluczowe, o większości meandrów z dziedziny radiologii (mam na myśli badania, które 

nie są wykonywane rutynowo i większość lekarzy nie ma o ich istnieniu pojęcia, bo są  

w zwykłym rutynowym postępowaniu diagnostycznym nieprzydatne) student sam może przeczytać  

w zaciszu swoich czterech ścian, z książek lub ze slajdów.” (Lekarski II) 

„Uważam, że było za mało godzin przedmiotu żeby w pełni zrozumieć, przećwiczyć materiał  

i przygotować się do egzaminu.” (Zdrowie publiczne) 

„Zbyt mało godzin z tak istotnej dziedziny, ponieważ albo sama będę miała dzieci a na pewno znajomi 

czy rodzina więc chciałabym wiedzieć trochę więcej niż było to przedstawione a przede wszystkim  

więcej ćwiczeń.” (Lekarski I) 

oraz zajęć, które w opinii studentów nie poszerzyły ich wiedzy, były stratą czasu. 

„Strata czasu. W klinice na IV piętrze ani razu nie wyszliśmy poza salę seminaryjną i żeby przynajmniej 

materiał przekazywany na zajęciach to rekompensował. Ale oczywiście cieszy mnie fakt, że asystenci 

potrafią czytać prezentacje, …” (Lekarski I) 

„O ile dobrze pamiętam, żadnego dnia zajęcia nie rozpoczęły się punktualnie. Niepotrzebna strata 

czasu, można było od początku kazać nam przyjeżdżać pół godziny później... (Chałubińskiego)” 

(Lekarski I) 

„Radiologia Banacha. Zajęcia polegały na spędzaniu czasu w pracowniach, gdzie albo ktoś miał ochotę 

cokolwiek nam opowiedzieć, albo nie. Głównie przeszkadzaliśmy, sami nie robiliśmy nic,  

nie nauczyliśmy się nic. Strata czasu.” (Lekarski I) 

„Zdrowie publiczne to przedmiot ważny i potrzebny w praktyce lekarza, jednak wiele zagadnień, które 

obowiązują m.in. do Lekarskiego Egzaminu Końcowego nie zostało poruszonych, zwłaszcza z zakresu 

orzecznictwa. Zagadnienia z epidemiologii były wręcz powtórką z czwartego roku (strata czasu). …” 

(Lekarski I) 

„Przedmiot zdecydowanie był najbardziej niepotrzebnym na kierunku fizjoterapia. Przez to jaki nacisk 

kładli asystenci i wykładowcy na studenta dokładało to tylko dodatkowych stresów. Sama tematyka nie 

jest w ogóle do ogarnięcia. To jakaś czarna magia. Przygotowanie na zajęcia i wejściówki wyglądało 

tak: wykuć się, zapomnieć. Głupie uczenie się. Strata czasu. …” (Fizjoterapia) 

▪ Nieodpowiedni sposób prowadzenia zajęć 

Respondenci podkreślali m.in. niedostateczne przygotowanie dydaktyczne nauczycieli  

do prowadzenia zajęć, ich słabe umiejętności przekazywania wiedzy oraz zaangażowanie  

w pracę ze studentami. Tak jak w poprzednich latach, studenci negatywnie wypowiadali się na temat 

prezentacji multimedialnych stosowanych przez niektórych prowadzących jako jedyny sposób 

przekazywania wiedzy („czytanie slajdów”).  

„zdecydowanie większy nacisk na PRACĘ asystentów. nie może to wyglądać tak, że asystent stoi  

i grzebie w telefonie przez całe zajęcia w ogóle nie interesując sie uczniami. Jednak za coś dostaje 

pieniądze, więc jego obowiązkiem jest pomoc studentom, przekazywanie jakichś treści, pomoc  

w rozpoznawaniu struktur. Wiele sytuacji było, że mimo próśb asystent nie pomagał, nie interesował 

się studentami, a to jednak oni mają styczność z anatomią od kilku, kilkunastu lat, a student nie znając 

jeszcze tak super preparatów ma prawo się pomylić przez jakość niektórych ciał.  

Dlatego wg mnie asystent powinien brać studentów do ciała i opowiadać o nim wszystko co jest 

widoczne.” (Lekarski II) 

„Zajęcia z Panią Doktorantką - osoba kompletnie nieprzygotowana do prowadzenia zajęć - samo 

przekopiowanie tekstu do prezentacji to nie wszystko. Osoba lekceważąco podchodząca do zajęć  

i tym samym do studentów, nie była również w stanie odpowiadać na zadawane przez studentów 

pytania. Zajęcia niepotrzebnie rozbite na dwa lata.” (Zdrowie publiczne) 

„Grupa 6. anatomiczna w okresie od Nowego Roku do kolokwium z działu "Głowa i szyja"  

- ok 2 miesiące - nie miała przypisanego na stałe asystenta, co utrudniało zdobywanie spójnej wiedzy 

w tym czasie. Dodatkowo, w tym okresie dwukrotnie zdarzyło się, że nie przyszedł żaden asystent  

w zastępstwie, co w praktyce przekładało się na dodatkowe trudności w nabywaniu wiedzy praktycznej. 
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Co więcej, nowo przypisany asystent wiecznie przychodził nieprzygotowany na ćwiczenia - być może 

warto by lepiej weryfikować osoby zatrudniane w Zakładzie? …” (Lekarski I) 

„Zajęcia mało wartościowe, zniechęcające do nauki. Prowadzący często nieprzygotowani do zajęć,  

bez podstawowej wiedzy medycznej (jedną prowadzącą śmieszyły nazwy leków lub mała problem  

z wymówieniem ich nazwy). Treść pytań na egzaminie nie pokrywała się z obowiązującym  

i przerabianym na zajęciach materiałem. Zajęcia trwają za długo, prezentacje są zbyt długie i mało 

treściwe.” (Lekarski I) 

„Ten przedmiot to istna farsa. zajęcia polegają na tym że przychodzi jakiś wykładowca i czyta wszystko 

jak leci z prezentacji na oślep. Prawie wszyscy nie wiedzą o czym mówią, są kompletnie 

nieprzygotowani, zapytani o cokolwiek szukają odpowiedzi w prezentacjach desperacko przewijając 

slajdy, lub podejmują próbę i z pamięci mówią kompletne brednie. Jedna pani lekarz zapytana  

o to skąd wiemy dlaczego w przypadku niektórych szczepionek trzeba podawać 3 a nie na przykład  

2 dawki odpowiedziała cytuję: "Tak naprawdę nie wiadomo ale skoro szczepionki obowiązkowe  

są za darmo to nikt się tym tak nie interesuje". Ja się pytam, jak to za darmo.... nasze państwo płaci 

za to i na pewno nie uważa że zapłata za 2 czy 3 dawki to żadna różnica. Czasem aż wstyd studentom, 

gdy prowadzący nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, albo jest ona tak "mętna", że po dalszym 

dopytywaniu widać że osoba nie zna odpowiedzi, więc studenci udają że zrozumieli by nie czuć dłużej 

tego zażenowania, że wiesz więcej niż osoba, która przyszła ci opowiadać o danym zagadnieniu. …” 

(Lekarski I) 

„Zajęcia z farmakologii były w większości fatalnie prowadzone. Duża część prowadzących zdawała sie 

zupełnie nieprzygotowana do prowadzenia zajęć i ograniczała się do czytania slajdów a na zadawane 

pytania nie potrafiła odpowiedzieć. …” (Lekarski I) 

„należy zweryfikować sposób prowadzenia zajęć, tak, aby wnosił on wartościowe informacje i nie był 

jedynie powtórzeniem treści zawartej w podręczniku obowiązującym. Należy położyć nacisk na większą 

aktywizację studentów i prowadzących, tak, aby zajęcia nie były wyłączenie cierpieniem lecz prawdziwą 

przyjemnością. Pomocnym mogłoby się okazać wprowadzenie systemu nagród w ramach aktywnego 

uczestnictwa z zajęciach. Warto, aby zakład przygotował własne materiały dydaktyczne, które mogłyby 

pomóc w ujednoliceniu poziomu prowadzonych zajęć przez różnych prowadzących  

i mogłoby sugerować zakres obowiązującego materiału do opanowania przed kolokwium/egzaminem.” 

(Lekarski I) 

„Zajęcia seminaryjne jako ostatni rzut były ciężkie, nie tylko ze względu na późne godziny, ale przez 

wzgląd na asystentów, po których często widać(i słychać) było zmęczenie. Zmęczeni, mylący się 

asystenci+ zmęczeni późną porą studenci mało efektywne zajęcia. Zwłaszcza, jeśli część z nich 

wyglądała tak, że asystent monotonnym głosem czytał prezentację, zdanie po zdaniu, przez 80slajdów. 

My na prawdę umiemy czytać sami, prezentacje są nam udostępniane, więc może warto powiedzieć 

coś od siebie?” (Lekarski I) 

„Ćwiczenia laboratoryjne z biochemii powinny odbywać się na innej zasadzie, przeprowadzane 

doświadczenia powinny być integrowane w zajęcia, a nie były. Sposób prowadzenia seminariów przez 

wielu asystentów pozostawia wiele do życzenia, powinny one wnosić nowe informacje, wyjaśniać 

wątpliwości studentów, a nie polegać na przepytywaniu ich ze znajomości podręcznika wiodącego. 

Konieczne sprawdzenie wiedzy studenta mogłoby się odbywać za pomocą krótkiej wejściówki,  

a pozostałą część zajęć można poświęć na przekazanie wiedzy. Asystenci są bardzo mili, tłumaczą 

rzeczy w sposób przystępny, są pro studenccy.” (Lekarski I) 

„Sposób prowadzenia zajęć przypomina szkołę podstawową. Kolejny student recytuje informacje 

zawarte w 'podręczniku'. Ilu studentów tyle różnych wypowiedzi i ciężko skorzystać z takich zajęć. 

Zwykle był to czas zmarnowany.” (Lekarski I) 

„Wykłady prowadzone w wilgotnej piwnicy przy toalecie nie należały do porywających, poza wykładem 

dra ... W przytłaczającej większości były czytaniem mało wnoszących slajdów. …” (Lekarski I) 

„…Jedyny mankament to zbyt duża ilość PowerPointa na zajęciach, ale to na WUM-ie już się chyba 

nigdy nie zmieni. Powtórzę raz jeszcze. Czytanie przez prowadzących prezentacji z PowerPointa  

i sadzanie nas przed rzutnikiem na 2 godziny jest bodaj najgorszą metodą dydaktyczną jaką 

wymyślono, w takiej formie na zajęciach nie uczymy się niczego. …” (Lekarski I) 

„Sposób prowadzenia przedmioty zniechęca do nauki farmakologii. Seminaria nie wnoszą wiele,  

nie pomagają uporządkować wiedzy, nie pomagają w przygotowaniu do testów - mogłoby ich nie być. 
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Wiedza wymagana na kolokwiach i egzaminie wykracza poza zakres materiału przeznaczony na 3 rok. 

Oceny z egzaminu powinny być liczone z krzywej Gaussa. Ciężko się porozumieć z osoba 

odpowiedzialna za dydaktykę. Szkoda, ze jeden z najważniejszych przedmiotów na studiach jest 

prowadzony w tak zły sposób.” (Lekarski I) 

„Seminaria to jakaś porażka! przerzucanie 150 slajdów i czytanie ich treści na głos nie jest 

przekazywaniem wiedzy. …” (Lekarsko-dentystyczny) 

„Sposób prowadzenia seminariów był absurdalny - zamiast pomagać w zrozumieniu niekiedy bardzo 

trudnych zagadnień, prowadzący przepytywali wybrane osoby z materiału, wymagając niezwykle 

szczegółowej wiedzy od jednej osoby, a kompletnie nie angażując reszty grupy. Te zajęcia były 

idealnym przykładem tego, jak zabić zainteresowanie studenta potencjalnie fascynującym 

przedmiotem.” (Lekarsko-dentystyczny) 

„Ja naprawdę wszystko rozumiem. Nawet to, że na studiach ścisłych muszą być przedmioty 

humanistyczne, ale sposób prowadzenia zajęć i zasady zaliczenia przedmiotu są tak skonstruowanie, 

aby jak najbardziej utrudnić zaliczenie tego przedmiotu. Prowadzenie zajęć oraz regulamin zaliczenia 

to żałosna próba pokazania studentom gdzie ich miejsce. Pani doktor wiedząc, że ten przedmiot jest 

nieistotnym elementem naszych studiów próbuje poprzez ujemne punkty pokazać studentom, że dla 

niej ten przedmiot jest kluczowy w naszym kształceniu (?!), na równi z chemią analityczna, organiczną 

czy fizyczną. Zdecydowanie odradzam współpracę z tym zakładem i mam nadzieję, że już nigdy więcej 

nie zobaczę się z prowadzącą te zajęcia.” (Farmacja) 

„Sposób prowadzenia seminariów był nietrafny, prowadzenie prezentacji przez studentów to zły pomysł. 

Studenci przygotowują prezentacje na podstawie wytycznych w skrypcie, niestety nie wiadomo  

czy temat został wystarczająco wyczerpany przez prowadzących. Brak wiedzy na temat co jest 

najważniejsze w danym temacie, na co zwrócić uwagę.” (Dietetyka) 

„Sposób prowadzenia zajęć mało zachęcający, stosunek prowadzących do studentów odpychający.  

Na ćwiczeniach większość czasu była wykorzystywana na przekazanie ogromnej, często niepotrzebnej 

wiedzy, brak natomiast było ćwiczeń praktycznych czy tematów ściśle związanych z dietetyką  

i przydatnych dietetykowi w praktyce.” (Dietetyka) 

„Sposób prowadzenia przedmiotu pozostawia wiele do życzenia. Zbyt dużo szczegółowych treści, slajdy 

zapisane drobnym maczkiem, niedokończone prezentacje na wykładach, po czym słowa "wyślę Wam 

materiały". Materiały nie zawsze otrzymywaliśmy, a jeśli już otrzymaliśmy, to były to zdjęcia książki 

(bardzo dużo zdjęć) z kierunku lekarskiego. Nauki było bardzo dużo, zdecydowanie za bardzo rozwinięte 

były realizowane tematy. …” (Dietetyka) 

 „Za dużo niepotrzebnych treści prowadzonych przez farmaceutę a zbyt mało konkretów i informacji 

przydatnych w zawodzie. Zajęcia prowadzone bardzo nudno w sposób ciągłych wykładów z masa zbyt 

szczegółowych treści przez co ciężko było skupić się i zapamiętać najważniejsze rzeczy. Przez taki 

sposób prowadzenia zajęć trzeba było od nowa poświecić sporo czasu aby przygotować się na egzamin.” 

(Pielęgniarstwo) 

„Zajęcia bardzo potrzebne w zawodzie pielęgniarki, ale prowadzone w bardzo nie praktyczny sposób. 

Za dużo niepotrzebnych treści prowadzonych przez farmaceutę a zbyt mało konkretów i informacji 

przydatnych w zawodzie. Zajęcia prowadzone bardzo nudno w sposób ciągłych wykładów z masa zbyt 

szczegółowych treści przez co ciężko było skupić sie i zapamiętać najważniejsze rzeczy. Przez taki 

sposób prowadzenia zajęć trzeba było od nowa poświecić sporo czasu aby przygotować się na egzamin.” 

(Pielęgniarstwo) 

„Jeden z ważniejszych przedmiotów w toku studiów, jednak sposób prowadzenia zajęć oraz 

sprawdzania wiedzy pozostawia wiele do życzenia... Ćwiczenia zdecydowanie za długie, prezentacje  

nie są omawiane, tylko czytane... więc obecność na tych zajęciach jest nic nie warta! Wieczorne 

wykłady- kpina, o tak późnej porze nie można się skupić na przekazywanej treści. Kolokwia!?  

o zgrozo! Aby je zaliczyć trzeba się nauczyć każdego slajdu na pamięć... również pora, o której się 

odbywały... godzina 20? czy to są studia wieczorowe!? Egzamin!? Pojawiły się na nim pytania 

 z farmakologii klinicznej, którą będziemy mieli dopiero na 6. roku- niestety zakład nie wchodził ze 

studentami w dyskusję i z góry założył, że nie mamy racji, bo to powinniśmy już umieć. Jeden  

z gorszych zakładów na tej uczelni, brak szacunku do studentów... Asystenci zamiast zachęcać do 

nauki, wręcz przeciwnie zniechęcają studentów...” (Lekarski I) 
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▪ Słaba organizacja i sposób prowadzenia zajęć 

Negatywne komentarze studentów dotyczyły m.in. zajęć prowadzonych w zbyt dużych grupach,  

co utrudnia kontakt z pacjentem i dostęp do procedur medycznych,  

„Radiologia stomatologiczna w wykonaniu zakładu radiologii stomatologicznej to jakaś parodia  

i smutny żart. Nauka przedmiotu rozłożona jest na 3 lata zaczynając od 2 roku studiów i kończąc  

na 4 roku. Na każdym roku przedmiot trwa po 2 tygodnie, gdzie po zakończeniu zajęć studenci z ulgą 

cieszą się o ich zakończeniu i zaliczeniu. Asystenci którzy są przydzieleni do nauki studentów,  

sami między sobą nie są zgodni w jaki sposób prawidłowo oceniać zdjęcia radiologiczne z czego 

powstają tak kuriozalne sytuacje że u jednego asystenta trzeba umieć opisywać zdjęcia wg jego filozofii 

 a u drugiego wg jego. Samo przekazywanie wiedzy teoretycznej to jest jakiś dramat, w wyniku 

rozłożenia przedmiotu na 3 lata, materiał nie jest przyswajany na bieżąco i po okresie roku czasu siłą 

rzeczy pewna ilość wiedzy z zajęć po prostu jest zapominana. W momencie i w momencie kiedy ktoś 

ma pytanie lub problem z tego powodu to odpowiedzią prowadzących zajęcia jest to, że to było  

np na wykładach 2 lata temu. W takim wypadku student nie ma nawet jak argumentować, bronić się 

ponieważ być może faktycznie tak było albo i nie. Nikt nie może udowodnić że było inaczej. Asystenci 

na zajęciach wprowadzają bardzo nerwową i stresującą atmosferę przez co samo przyswajanie tej 

wiedzy jest bardzo utrudnione, wymagają od nas umiejętności opisu zdjęć - i bardzo dobrze, szkoda 

tylko że nikt nigdy przed tym nam nie pokazał i nie omówił w jak prawidłowy sposób to zrobić. Brakuje 

mi znaków na omówienie więcej problemów” (Lekarsko-dentystyczny) 

„Jeden z podstawowych przedmiotów, który jest potrzebny do rozwijania wiedzy klinicznej  

na następnych latach studiów. Niestety, jest pełen problemów:1. Przede wszystkim, nie powinien być 

blokiem. Nie da się przyswoić takiej ilości wiedzy w tak mało czasu - to znaczy da się, ale ta wiedza 

zniknie dzień po zakończeniu bloku. Wymusza to naukę ze źródeł INNYCH niż książka, które raczej 

przekazują suchą wiedzę, niż jakikolwiek ciąg logiczny.2. Szczególnie jeśli chodzi o blok w 1. sem,  

nie ma żadnych określonych wymagań co do zaliczenia. Każdy asystent wymyśla swoje  

warunki i, o zgrozo, nie potrafią ich określić przed zaliczeniem, pomimo wielokrotnych pytań z naszej 

strony. Podobny problem dotyczy tematyki zajęć. Na stronie nie istnieje jakiś bardziej rozbudowany 

plan zajęć, który opisywałby o czym one będą w konkretny dzień. Wymaga się od studenta bycia 

przygotowanym, przy czym nie mówi się co ma tak naprawdę umieć. Po co komu logika?” (Lekarski I) 

„Minusem zajęć laboratoryjnych były zbyt duże grupy, które uniemożliwiały nam naukę konkretnych 

czynności. …” (Analityka medyczna) 

„-Zbyt duże grupy anatomiczne kiedy asystent/asystentka pokazywał(a) struktury na preparatach 

osoby, które stały najbliżej widziały i słyszały dokładnie, natomiast ci, którzy byli dalej niewiele widzieli 

i słyszeli -brak określonej dokładnie wymaganej literatury” (Lekarski I) 

„Jedyne co bym powiedziała, to niektórzy prowadzący wprowadzali atmosferę terroru- myślę, że są 

spokojniejsze metody ogarniania studentów i wywołania u nich szacunku do siebie. Trochę słabe było 

to, że na powiedzmy 10 grup studentów rozwiązujących zadanie było 3 prowadzących, którzy mogli 

sprawdzić poprawność rozwiązanych zadań. Nie sugeruję, że powinno być 10 prowadzących,  

może po prostu lepszy system? Np. zgłaszają się tylko grupy które rzeczywiście ZROBIŁY już zadania, 

albo te grupy idą do danego asystenta- jak nie mają wszystkiego dobrze to wracają na miejsce i ew. 

przy problemach zgłaszają się do 2 prowadzących, którzy są TYLKO po to żeby tłumaczyć rzeczy, 

których ktoś może nie zrozumiał, nie umie. Tak, żeby osoby które słuchały, złapały temat nie musiały 

czekać 15minut na podejście prowadzącego bo zostaje on zatrzymany przez 3 grupy które po prostu 

chcą, żeby ktoś za nie zrobił zadanie. ...” (Lekarski I) 

„Zbyt duże grupy ćwiczeniowe 10-12 osób, które uniemożliwiały realizację praktycznej strony zajęć  

w sposób pełny. Myślę, że także pacjenci mogli się czuć onieśmieleni tak dużą grupą przychodzących 

do nich studentów. …” (Lekarski I) 

„Za dużo seminariów! Zajęcia są zbyt długie, w większości źle prowadzone (wykładowcy czytają slajdy 

zamiast rozmawiać), chaotyczna kolejność niezgodna z rozpiską, zła organizacja zastępstw, spóźnianie 

się asystentów na seminaria, bardzo mało zajęć praktycznych, brak zainteresowania na dyżurze  

(choć są bardzo miłe wyjątki - szczegóły w ocenie osób prowadzących).” (Lekarski I) 

„Zbyt duże grupy jak na zajęcia kliniczne. Czasami zdarzało się, że było mniej asystentów niż zwykle  

i wałęsaliśmy się po oddziale w dwudziestoosobowej grupie.” (Lekarski I) 
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„Zbyt duże grupy, seminaria w 60 osób w korytarzu przerobionym na salę seminaryjną.  

Niestety nie nauczyłem się na tych zajęciach elementów praktycznych oraz odczytywania badań 

radiologicznych.” (Lekarski I) 

„Zajęcia z laryngologii oceniam raczej pozytywnie, były ciekawe i trochę się nauczyłam, ale było  

też parę minusów:1. Za duże grupy ćwiczeniowe (8-os! trudno zbadać pacjenta czy nawet coś zobaczyć 

kiedy jest nas tyle. Raz nawet jedną z grup rozdzielono do pozostałych i było chyba 11 osób!) …” 

(Lekarski II) 

problemów z dostępem studentów do procedur medycznych, 

„Organizacja zajęć była fatalna. Nie mieliśmy w ogóle żadnego elementu praktyki i właściwie w ogóle 

nie chodziliśmy do pacjentów. Codziennie spędzaliśmy całe dnie na seminariach w szpitalnej kaplicy, 

gdzie warunki były trudne do zniesienia. Ponadto jeszcze nigdy od początku studiów na żadnych 

zajęciach, w żadnej klinice nie byłem traktowany z taką pogardą jak podczas ginekologii na Karowej. 

Na większości zajęć nasza grupa traktowana była jak niechciani intruzi i zwracano się do nas bardzo 

opryskliwie. Kiedy podczas dyżuru zwróciłem jednej z pań doktor uwagę na to, że przez 2 tygodnie 

zajęć i 2 dyżury żadne z nas nie widziało nawet badania wewnętrznego, usłyszałem w odpowiedzi 

pytanie "A co, podoba się panu, jak ktoś trzyma palce w cudzej pochwie?". Nie była to jedyna taka 

upokarzająca sytuacja, która miała miejsce w stosunku do nas podczas zajęć. W czasie dyżuru zdarzało 

się, że studentki płakały z powodu tego, jak byliśmy tam traktowani. To były naprawdę  

2 tygodnie udręki.” (Lekarski I) 

„Wydaje mi się, że większość procedur wykonywanych na zajęciach praktycznych była przestarzała. …” 

(Lekarski II) 

„…Zbyt mało zajęć praktycznych, brak możliwości udziału w procedurach medycznych” (Lekarski II) 

„Zasadniczą wadą tych zajęć jest to, że mimo wyjaśnienia w jaki sposób wykonać daną procedurę dalej 

nikt nie wie czy robi to dobrze, czy źle. Zawołanie asystenta na niewiele się zdaje, ponieważ jeden mówi 

"świetna robota", a drugi "tragicznie". Poza tym przygotowanie od strony teoretycznej jest bardzo 

dobre.” (Lekarsko-dentystyczny) 

„Należy położyć większy nacisk na ćwiczenia, na to co studenci robią i w jaki sposób, czasem pokazać 

powtórnie czynności i technikę pracy zainteresowanym osobom. Uważam że bardzo dobrym pomysłem 

byłoby wprowadzenie np. na e-lerning filmów instruktażowych, z dokładnymi procedurami, sposobem 

opracowania, narzędziami, częścią dotyczącą bhp” (Lekarsko-dentystyczny) 

„Grupy studenckie są zbyt liczebne, zdarzało się, że asystent nie pojawiał się na części klinicznej.  

Na początku bloku zostaliśmy poinformowani, że tylko pojedyncze osoby będą mogły wejść na blok 

operacyjnych. Z każdym kolejnym blokiem zmniejsza się nasz zapał do chirurgii i schodzenia na blok. 

Także proszę się nie dziwić, że na 6 roku już prawie nikt nie chce tam chodzić. To już 2 rok, kiedy 

mamy blok z chirurgii, a nadal nie zostaliśmy nauczeni podstawowych umiejętności praktycznych  

jak szycie chirurgiczne i mycie do operacji. Moja grupa kliniczna miała szczęście, bo doktor … zlitował 

się nad nami i dał się namówić na jedne zajęcia praktyczne z szycia, na skórkach od bananów, które 

musieliśmy sami przynieść. Mimo iż byliśmy tylko kilkuosobową grupą to i tak był problem  

ze skompletowaniem narzędzi dla wszystkich.” (Lekarski I) 

niewłaściwego podejścia do studentów, pacjentów, nieetycznego zachowania, 

„Negatywna sytuacja i trochę przykra, która nas spotkała podczas jednej z operacji polegała na bardzo 

nieprzyjemnych komentarzach jednego z operujących lekarzy (niestety nie pamiętam nazwiska, doktor 

w okularach, z mocno "katolickimi" poglądami), w pewnym momencie podczas zabiegu uwalniania 

przepuklin zaczął rzucać tekstami typu "to nie jest operacja dla pedałów", nie zdając sobie sprawy 

chyba z tego, że 3 z 5 studentów, którzy byli obecni przy operacji było homoseksualistami, następnie 

między dwoma operatorami wywiązała się dyskusja, w której ten sam dr zaczął bezwstydnie opowiadać 

o swoich poglądach, oraz o tym, że stosuje w domu przemoc wobec dzieci "bo jak się nie przypier*oli 

to się nie wychowa na normalnych zdrowych ludzi", drugi doktor na szczęścia zaczął go stopować, 

wydaje mi się, że i dla niego to było za dużo. Najbardziej przykre jest to, że osoba z wykształceniem 

medycznym nie rozumie lub nie chce zrozumieć, że orientacja seksualna jest cechą wrodzoną, a nie 

wyborem, i dyskryminacja na tym punkcie jest tak samo niska jak rasizm, czy seksizm.” (Lekarski I) 
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„Żenujące że ktokolwiek chce się podpisać pod jakością zajęć prowadzonych przez tą klinikę. Trzymanie 

studentów w małej salce  i traktowanie jak bydło które musi wysłuchać każdego słowa które prowadzący 

przepisał z Wikipedii. Bylejakość która bije po oczach. Zamiast nauki badania ortopedycznego, odczyt 

nazw badań z prędkością 3 slajdy na minutę. Poza seminarium o postępowaniu ortopedycznym  

w trakcie wypadków komunikacyjnych, reszta tematów to czysta starta moje czasu.” (Lekarski I) 

„Jeden z najgorszych zakładów WUM. Zajęcia na tragicznym poziomie - nudne, źle przygotowane 

seminaria, brak kontaktu z pacjentem (nikt w grupie nie dotknął pacjenta przez dwa tygodnie), zła 

organizacja zajęć - dużo czekania, brak sal, spóźniający się notorycznie prowadzący, niemiłe 

traktowanie studentów. …” (Lekarski I) 

„…Nie fair traktowanie studentów - gdy na jedne zajęcia nie przyszła prowadząca, kazano nam nadrobić 

zaliczenie z tych zajęć, których nie mieliśmy. Nie powinno się karać studentów, gdy wina leży  

na prowadzącym.” (Lekarski I) 

„Traktowanie studentów jak w przedszkolu.” (Lekarski II) 

niskiej dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, nieprzestrzegania zasad bhp 

podczas zajęć 

„… Niedopuszczalne jest jednak, żeby na zajęcia na bloku student dostawał jeden fartuch na 5 dni 

zajęć!!! Przecież to zagraża zdrowiu pacjentów!” (Lekarski I) 

„Jedyne uwagi mam do sekretarki, która nie przestrzega zasad bhp i zamyka studentów w sali 

seminaryjnej.” (Lekarski I) 

▪ Niejasne, niekonsekwentnie stosowane i/lub niejednolite zasady oceniania studentów 

„Zajęcia kojarzą się tylko ze stresem, prowadzące są niesprawiedliwe, nierówno traktują studentów  

bez szacunku i empatii. System oceniania kolokwiów jest niedopuszczalny. Nigdy nie został nam 

pokazany klucz prawidłowych odpowiedzi. W przypadku niezaliczenia- brak dodatkowego terminu  

w celu poprawy. Zakres wejściówek na każdych zajęciach mijał się z tym, co prowadzące zapowiadały.” 

(Lekarski I) 

„Przede wszystkim określić jasno zasady oceniania, a także jakiej wiedzy wymaga się od studentów. 

Niestety na zajęciach nie powiedziano nam czego się od nas wymaga z poszczególnych tematów,  

co jest najważniejsze i na co zwrócić uwagę przez co nauka tego przedmiotu wyglądała w tej sposób: 

"może to przeczytam, może będzie ważne, ale tak naprawdę to nie wiem". Prowadzący starali się 

zadawać podchwytliwe pytania na kartkówkach, kolokwiach i egzaminie, ale tak naprawdę czytając 

pytania trudno było domyślić o co w nich tak naprawdę chodzi i jakiej odpowiedzi się wymaga.  

Stąd częste pytania w czasie pisania i kolejne wytłumaczenia danego pytania, które nic nie wyjaśniały. 

Kto wpadł na pomysły o co może chodzić w pytaniu odpowiedział, kto nie, pomimo opanowania 

materiału, mógł rozpisywać się nie na temat. Często można było usłyszeć,  

że w książkach są błędy, ale tutaj znowu brak konkretów i wytłumaczenia. Chyba, że tłumaczyło się 

jednostkom, a nie całemu rocznikowi. Wolałabym, żeby na ćwiczeniach zamiast długich doświadczeń 

po kartkówce, chociaż godzinę wytłumaczono temat i zwrócono uwagę na najważniejsze rzeczy,  

co pomogłoby w utrwaleniu materiału i nierobienia doświadczeń "na ślepo" z kartki.” (Farmacja) 

„Jakość egzaminu końcowego pozostawia wiele do życzenia- wiele pytań było sformułowanych bardzo 

niejasno, przez co wielu studentów miało problem z ich interpretacją, nawet pod warunkiem że mieli 

wymaganą wiedzę. Co więcej, duża część wymaganego materiału była podana w formie mało 

użytecznych klinicznie litanii do nauczenia na pamięć. Przykładowo- fakt że w zatruciu aluminium 

(ekstremalnie rzadkim w dzisiejszych czasach) rośnie poziom potasu, dodatkowo pozbawiony 

uzasadnienia dlaczego tak się dzieje, nie wnosi wiele do naszych umiejętności jako przyszłych lekarzy. 

Tego rodzaju nieistotne w praktyce szczegóły ulatują z głowy bardzo szybko.” (Lekarski I) 

„Watro by ujednolicić zasady oceniania dla wszystkich grup, a nie wg. widzimisię prowadzących.” 

(Lekarski II) 

„Odnoszę wrażenie, że zakład farmakologii rządzi się swoimi prawami i nie podlega żadnej kontroli. 

Poziom merytoryczny (i kulturalny) zajęć dramatycznie różni się w zależności od asystenta. Uważam, 

że brak weryfikowania sposobu przeprowadzania kolokwiów ustnych pozwala na niesprawiedliwe 
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traktowanie studentów. Znajomość literatury obowiązkowej zdecydowanie nie wystarcza by zaliczyć 

kolokwium - trzeba liczyć na szczęście i dobry humor odpytujących.” (Lekarski II) 

„Zajęcia były prowadzone w fatalny sposób, często przez prowadzących nieposiadających odpowiedniej 

wiedzy. Limit znaków nie pozwala na wypisanie wszystkich przewinień zakładu, ale główne traktowanie 

studentów bez szacunku, np. to, że wykład nie odbył się, a studenci nie zostali powiadomieni, a wręcz 

sprawdzano ich obecność i karano. Oczywiście materiał z wykładu obowiązywał do egzaminu. …” 

(Lekarski II) 

„Zasady zaliczeni a nie do końca były jasno przedstawione, a także nie były do końca sprawiedliwe. 

Ocenę bardzo dobrą bez egzaminu miały dostać osoby, które dostały odpowiednie oceny  

z wejściówek. Jednak w wielu przypadkach zwolniono z egzaminu osoby, których na kilku wejściówkach 

nie było. Inne osoby, którym niewiele brakowało do progu zwolnienia z egzaminu, a które jednak były 

na wszystkich wykładach i seminariach, nie zostały w żaden sposób docenione.” (Dietetyka) 

▪ Nieodpowiednie warunki prowadzenia zajęć, egzaminów 

Komentarze dotyczyły w szczególności warunków lokalowych (zbyt małe, nieodpowiednio wyposażone 

sale dydaktyczne, itp.). 

„Świetnie prowadzony przedmiot ale warunki w klinice są tragiczne, już pomijając to że cała się rozpada, 

to studenci muszą siedzieć w salach seminaryjnych w kurtkach a grupy badające pacjentów  

są zbyt duże.” (Lekarski I) 

„…Tylko żal że tak świetna klinika z tak wspaniałym zespołem ma tak fatalne warunki lokalowe.  

Zimą bardzo zimno, w auli kilkanaście stopni, w niektórych salach na oddziale, gdzie mieliśmy ćwiczenia  

z asystentem, jeszcze mniej.” (Lekarski I) 

„Najbardziej przeszkadzały mi w zajęciach warunki lokalowe (zbyt duża odległość od tablicy nawet  

jak się siedziało w pierwszym rzędzie). No ale rozumiem, że to nie zależy już od Zakładu.” (Lekarski I) 

„…Minusem zajęć były warunki, w jakich się one odbywały - 2 grupy studenckie zostały stłoczone  

w niewielkiej sali w podziemiach zakładu. Było w niej bardzo duszno, natomiast po włączeniu 

klimatyzacji zbyt zimno - większość osób siedziała w kurtkach, lub przykryta szalami. Część ćwiczeń 

praktycznych odbywała się na komputerach, których było o wiele za mało w stosunku do ilości 

studentów - musieliśmy pracować po 5/6 osób przy jednym komputerze, co nie miało większego sensu.” 

(Lekarski I) 

„Jedyne co pamiętam z tych zajęć to tragiczne warunki w jakich się odbywały, niestety ma to olbrzymie 

znaczenie, a maleńka, niezwykle duszna sala uniemożliwiała skupienie. Ledwo cokolwiek słyszałam  

i widziałam :/” (Lekarski I) 

„Warunki lokalowe, ciasna klitka w podziemiach zdecydowanie nie sprzyjają edukacji!” (Lekarski I) 

„Dużym minusem były warunki, w jakich przeprowadzane były seminaria, tj. głośny remont w sali obok 

uniemożliwiał nie tylko skupienie się, lecz także usłyszenie treści…” (Lekarski I) 

„Bardzo duża ilość seminariów w ciemnej sali gdzieś w podziemiach. Egzamin przeprowadzony 

tragicznie, z pogwałceniem jakichkolwiek praw studenta. Wpuszczanie jednym wejściem  

około 500 studentów przez prawie 2 godziny, rozkładanie książeczek testowych w sposób bardzo 

chaotyczny i liczenie czasu egzaminu (i tak skróconego przez nieudolne wpuszczanie na salę)  

od momentu pierwszej, a nie jak na wszystkich innych egzaminach, od ostatniej osoby,  

która go dostała. Ponadto pytania niemal specjalizacyjne, jedynie z 3 tematów pisanych przez osobę 

układającą egzamin. Żadnego zróżnicowania pytań, ani jednego tematu z seminariów. Chaos podczas 

oddawania książeczek” (Lekarski I) 

„…Brak miejsca na zostawienie swoich rzeczy (torebka, rzeczy osobiste)! Musieliśmy je zostawiać  

w ogólnodostępnej szatni studenckiej w podziemiach szpitala. To zdecydowanie nie jest bezpieczne,  

ja codziennie bałam się czy nie zostanę okradziona. …” (Lekarski II) 

„…Miejsce prowadzenia zajęć również zostawia wiele do życzenia- słabo wietrzona sala  

w podziemiach, wentylacja słabo działająca, długie zajęcia- nie jest do końca dziwne, że część osób 

zasypiała.” (Lekarski I) 
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„…Sam egzamin to w jawny sposób niesprawiedliwy sposób oceny wiedzy: odbyło się 6 tur z różnymi 

pytaniami o różnych poziomach trudności, co odzwierciedlały wyniki. Taka forma pasowała jedynie 

zakładowi: dzięki pisaniu egzaminu na komputerach prowadzący nie musieli sami sprawdzać prac.” 

(Lekarski II) 

„Uważam, że egzamin był trochę niesprawiedliwy. Moim zdaniem oceną ostateczną powinien być test, 

a część praktyczna powinna być jedynie zaliczeniem koniecznym do przystąpienia do testu. Egzamin  

w obecnej formie powoduje nierówne traktowanie studentów- niektórzy egzaminatorzy zawyżają oceny 

z testu bardzo znacznie, inni z kolei traktują jedynie odpowiedź ustną jako podstawę  

do wystawienia oceny, całkowicie nie zwracając uwagi na test.” (Lekarski II) 

„Forma zaliczenia prowadzona przez dr … była poniżej krytyki. Podstawowa zasada przy odpowiedzi 

ustnej- umożliwienie studentowi wypowiedzi oraz sprawiedliwe traktowanie studentów. Nie powinno się 

stawiać kogoś ponad innych, porównując innych do niej, kiedy nawet nie było się zainteresowanym 

poziomem wiedzy tych pozostałych osób. Miasto, kraj, kolor włosów i ubrań nie są ważne na zaliczeniu. 

To, ze ktoś przyklaskuje farsie, jaka Pani zrobiła z zaliczenia, nie znaczy ze coś umie więcej. Wręcz 

przeciwnie- są osoby, które swoja perfidnością potrafią wiele osiągnąć i tu trafiła Pani na taką osobę. 

Co dobrze pokazał test. Wykucie przypadku to jedno, ale każdy ma prawo do walki o swoją ocenę, tylko 

musi mieć taką możliwość oraz warunki- w takiej atmosferze ("prześmiewczej" i kontry do innego 

studenta) nie da się tego osiągnąć. Forma zaliczenia powinna ulec zmianie, powinny być jasne zasady 

(przypadek pytania na zaliczeniu, a test z całości) lub osoba je przeprowadzająca. 2 tygodnie 

straconego czasu- brak zainteresowania ze strony większość asystentów studentami, brak chęci 

przekazania wiedzy, a przecież kiedyś każdy z Państwa był studentem.” (Lekarsko-dentystyczny) 

▪ Niska jakość i ograniczona dostępność materiałów oraz pomocy dydaktycznych 

„Bardzo niski poziom zakładowych prezentacji. Masa błędów rzeczowych, sprzeczności, nieprawdziwych 

informacji, chaos na slajdach, nieprecyzyjne sformułowania, błędy ortograficzne  

i interpunkcyjne. Jak na uczelnię pretendującą do bycia jedną z najlepszych w kraju, przygotowane 

przez Zakład materiały dydaktyczne były wręcz na żenującym poziomie. Wszystkie uwagi do prezentacji 

były zgłaszane do osób prowadzących zajęcia, jednak nikt nie zainteresował się poprawianiem błędów.” 

(Lekarski I) 

„Zakład lekceważy wybitnie studentów. Podczas seminariów były odczytywane wyłącznie prezentacje 

udostępnione przez zakład jako materiały dydaktyczne. W takiej formie nie powinny być obowiązkowe. 

Jakość i ich użyteczność pozostawia wiele do życzenia. Literatura obowiązkowa nie pokrywa się  

z wymaganiami niezbędnymi do zaliczenia egzaminu.” (Lekarski I) 

„Zauważyłem duży problem ze znalezieniem odpowiednich materiałów/literatury do przygotowywania 

się do niektórych kolokwiów i egzaminu z tego przedmiotu gdyż literatura zalecana oraz materiały 

dydaktyczne udostępniane przez zakład nie zawsze pokrywały się w pełni z zakresem wiedzy jaki 

należało mieć na kolokwia czy egzamin. Część pytań jakie pojawiały się na kolokwiach/egzaminie były 

niejasne i nieprecyzyjne - niekiedy ciężko było zrozumieć co autor pytania miał na myśli” (Lekarski II) 

 

5.2 | Komentarze dotyczące nauczycieli akademickich  

Ponad 7200 wypowiedzi opisowych studentów dotyczy osób prowadzących zajęcia. Dominują 

komentarze pozytywne (ponad 2/3 wszystkich komentarzy). 

W roku akademickim 2017/2018 studenci zgłosili 7240 komentarzy w części ankiety dotyczącej oceny pracy 

nauczycieli (o ponad 1600 więcej niż w rok wcześniej). Zdecydowana większość uwag odnosi się do osób 

prowadzących zajęcia, choć niektóre dotyczą również samych zajęć, ich zawartości merytorycznej, 

organizacji i problemów z tym związanych. 

Wśród uwag, podobnie jak w poprzednich edycjach, dominują komentarze pozytywne (blisko 67%,  

w porównaniu z 70% w roku 2016/2017, 69% w roku 2015/16, 68% w roku 2014/15, 65% w roku 2013/14 

i 70% w roku 2012/13). Respondenci najczęściej wypowiadali się na temat nauczycieli  

budzących szacunek i uznanie, posiadających ogromną wiedzę oraz umiejętność jej przekazywania.  



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 2017/2018 

64 

Nieco częściej niż co czwarta opinia dotycząca ocenianego nauczyciela (podobnie jak rok wcześniej 

ponad 26%) miała zabarwienie negatywne. Z punktu widzenia oceny i poprawy jakości kształcenia  

w Uczelni, istotnym jest zidentyfikowanie zarówno słabych, jak i mocnych stron ocenianych nauczycieli.  

Rozkład typów wypowiedzi jest zróżnicowany Wydziałem, na którym studiują uczestnicy badania.  

Tak jak w ubiegłym roku, stosunkowo najwięcej pozytywnych opinii i komentarzy pochodzi od studentów  

I WL (73% wszystkich opinii studentów tego wydziału ma wydźwięk pozytywny), natomiast najmniejszy 

odsetek pozytywnych wypowiedzi pochodzi od studentów WNoZ – 64%. 

Około 44% wszystkich komentarzy dotyczących nauczycieli akademickich pochodzi od studentów I WL. 

Autorami częściej niż co piątego komentarza (21%) są studenci II WL. Studenci WNoZ sformułowali  

ok. 16% wszystkich opinii, studenci WF – 10%, a WLD 8%. 

Zdecydowana większość uwag i komentarzy dotyczących nauczycieli na I WL (97%) i 84% na II WL została 

wpisana przez studentów kierunku lekarskiego. Na WLD blisko 84% uwag pochodzi od studentów  

kierunku lekarsko-dentystycznego. Na WF źródłem blisko 75% komentarzy byli studenci farmacji,  

a na WNoZ 30% komentarzy sformułowali studenci pielęgniarstwa. 

Zestawienie liczby uwag dotyczących nauczycieli, w podziale na Wydziały i kierunki studiów, przedstawia 

poniższa tabela. 
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Wydział/kierunek 
liczba 

komentarzy 

% komentarzy 

w wydziale 

% komentarzy 

w Uczelni 

I WL 

 

Audiofonologia 12 0,4 0,2% 

Elektroradiologia 58 1,8 0,8% 

Lekarski 3158 97,1% 43,6% 

Logopedia 25 0,8% 0,3% 

ogółem I Wydział Lekarski: 3253 100,0% 44,9% 

II WL 

  

4-year programme 8 0,5% 0,1% 

6-year programme 28 1,8% 0,4% 

Fizjoterapia 207 13,6% 2,9% 

Lekarski 1278 84,0% 17,7% 

ogółem II Wydział Lekarski: 1521 100,0% 21,0% 

WLD 

 

Higiena stomatologiczna 48 8,1% 0,7% 

Lekarsko-dentystyczny 493 83,6% 6,8% 

Techniki dentystyczne 46 7,8% 0,6% 

English Dentistry Division 3 0,5% 0,0% 

ogółem Wydział Lekarsko-Dentystyczny: 590 100,0% 8,1% 

WF 

 

Analityka medyczna 185 25,3% 2,6% 

Farmacja 547 74,7% 7,6% 

ogółem Wydział Farmaceutyczny: 732 100,0% 10,1% 

WNoZ 

 

Dietetyka 248 21,7% 3,4% 

Pielęgniarstwo 342 29,9% 4,7% 

Położnictwo 164 14,3% 2,3% 

Ratownictwo medyczne 112 9,8% 1,5% 

Zdrowie publiczne 278 24,3% 3,8% 

ogółem Wydział Nauki o Zdrowiu: 1144 100,0% 15,8% 

ogółem WUM 7240  100,0% 
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5.2.1 | Pozytywne komentarze dotyczące nauczycieli 

Komentarze pozytywne stanowiły około 67% wszystkich wypowiedzi studentów.  

W swoich wypowiedziach respondenci podkreślali cechy najwyżej ocenianych nauczycieli akademickich. 

W tym roku, podobnie jak w poprzednich edycjach, studenci wskazywali na: 

▪ Cechy dobrego dydaktyka: szeroką wiedzę i umiejętność jej przekazywania, przygotowanie do zajęć, 

rzetelność, zaangażowanie, entuzjazm, komunikatywność, otwartość i dostępność dla studentów,  

chęć udzielania wyjaśnień i tłumaczenia niezrozumiałych elementów zajęć, umiejętność 

zainteresowania wykładanym przedmiotem, sprawiedliwość oceniania, itp.: 

„Zajęcia z dr … były po prostu genialne. Nie było na nich tylko nudnej monotonnej wiedzy, ale pełno 

ciekawostek. Były to jedyne zajęcia na których nigdy nie zasnąłem. Każde zajęcia z Panem dr to była 

czysta przyjemność. Oczywiście wykłady były tak samo genialne. Super wykładowca. Złego słowa  

nie mogę powiedzieć o Panu dr. Jest po prostu geniuszem.” 

„Mgr … jest osobą wymagającą nie tylko od studentów, ale także od siebie. Każde zajęcia były 

dopracowane, z dbałością nie tylko o wiedzę, ale także atmosferę. Mgr … można uznać za źródło 

dobrego humoru na resztę dnia, szczególnie gdy zauważyła, że studenci przygotowali się do zajęć  

i będą świadomie oglądać rozmazy czy analizować wyniki morfologii. Pomimo trudnych zagadnień 

realizowanych na zajęciach, starała się zapewnić nam komfortowe warunki do rozwoju wiedzy  

z hematologii. Poza zagadnieniami z wykładów mgr … udostępniała studentom pomocne materiały  

ze swoich zbiorów, w tym liczne zdjęcia spod mikroskopu, co ułatwiło przygotowanie do zaliczenia 

praktycznego.” 

„Notatki z wykładu z dr … zachowam chyba do emerytury. W życiu nie widziałam, żeby ktoś tak dobrze 

tłumaczył patomechanizm ChNS. Seminaria z dr zresztą też były świetne. Niesamowicie tłumaczy, 

sprawdza co chwila czy rozumiemy, ale nie na zasadzie "rozumiecie? yhy.", tylko odpytuje, zadaje 

pytania proste, ale takie które wymagają bycia zaangażowanym w przebieg zajęć. Zajęcia  

z dr to po prostu jak wygrać życie.” 

„Pani Doktor - Petarda! Jedne z najlepszych zajęć jakie miałam na studiach. Pani Doktor prowadzi 

zajęcia z pełnym zaangażowaniem, tłumaczy przystępnie i jasno, umie zainteresować studentów 

tematem. Poczucie humoru 10/10, bardzo prostudenckie podejście.” 

„Pani Doktor była wspaniała! Bardzo zaangażowana, starała się przekazać nam jak najwięcej, chętnie 

odpowiadała na pytania, organizowała mini-warsztaty w trakcie zajęć, zapewniała bardzo dużo kontaktu 

z pacjentem, dbała, aby każdy mógł pacjenta zbadać, uczyła nas badania na nas samych, bardzo dużo 

praktyki, a przy tym jest przemiła i bardzo ciepła. Jeden z najlepszych nauczycieli akademickich,  

z jakimi miałam okazję mieć zajęcia.” 

„Pan Doktor może jeszcze nie ma jakiegoś super doświadczenia i nie zna odp na każde pytanie,  

ale ogromny plus za to, że umie się do tego przyznać, a zamiast zbywać studentów ogólnikowymi odp- 

na każde pytanie zna konkretną odpowiedź, jeśli nie od razu to kolejnego dnia. Zajęcia były prowadzone 

tak jak chcieliśmy, Pan Doktor zawsze był super przygotowany, starał się nam pokazać jak najwięcej  

i dać zrobić w miarę możliwości jak najwięcej, pytał jaka  forma zajęć nam odpowiada  

i jeśli chcieliśmy to przechodziliśmy na formę bardziej praktyczną bądź teoretyczną. Zaangażowanie  

na najwyższym poziomie, dziękuję !” 

„Jako asystent mojej podgrupki, pan docent zasługuje na najwyższe uznanie. W trakcie zajęć był bardzo 

wymagający. Oczekiwał od nas samodzielnego myślenia oraz inicjatywy. W trakcie nauki badania 

pokazał nam wszystkie aspekty, jednak skupił się na tym, co uznał za najważniejsze.  

Z perspektywy czasu muszę przyznać, iż był w tym głębszy sens - zajęcia z p. docentem wpoiły  

mi bardzo solidną podstawę badania podmiotowego i przedmiotowego, którą później wystarczyło 

nieznacznie tylko rozszerzyć w zależności od specyfiki pacjenta, jak i specjalności. P. docent cały czas 

zadawał pytania, wymagał zarówno wiedzy, jak i myślenia. Uważam, że zajęcia z nim były bardzo 

wartościowe.” 

„Jedne z najlepiej prowadzonych zajęć, ciekawie, z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem czasu. 

Na plus zasługuje stosowanie wielu różnych form przyswajania wiedzy, ciekawe ćwiczenia praktyczne, 

dobre podejście do pacjenta. Rzadki przypadek czerpania przyjemności z zajęć zarówno ze strony 

studentów jak i prowadzącego.” 
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„Pan Doktor wspaniale prowadził zajęcia, był bardzo dobrze do nich przygotowany, bardzo ciekawie 

opowiadał i starał się zainteresować wszystkich tematem, miał bardzo dobre podejście do studentów, 

a przede wszystkim był bardzo zaangażowany. Wzór do naśladowania dla wszystkich prowadzących.” 

„Pan Doktor od lat zbiera najwyższe oceny w ankiecie studenckiej. Zajęcia z nim pokazały, że są to 

oceny w pełni zasłużone. Dr … prowadzi zajęcia z zaangażowaniem, pasją i cierpliwością, które ciężko 

przypisać jakiemukolwiek innemu asystentowi i lekarzowi. Do tego dochodzą praktyczne zajęcia  

na fantomach i przydatne informacje na temat opieki paliatywnej i leczenia bólu, które są podstawą 

współczesnej medycyny. Szczerze polecam!” 

„Pani Doktor jest wspaniałym nauczycielem akademickim i po prostu cudowną kobietą. Jej nowatorskie 

i oryginalne metody sprawdzania naszej wiedzy sprawiły, że każdy z przyjemnością  

i niecierpliwością czekał na kolejne zajęcia – rozszerzały one naszą wiedzę w przyjemny sposób.  

Pani Doktor niezwykle dobrze potrafi wytłumaczyć każdemu trudne i skomplikowane zagadnienia  

z zajęć. Nigdy nie odmawia pomocy, chętnie odpowiada na pytania. Przy całej swojej wiedzy i talencie 

pedagogicznym Pani Doktor jest niezwykle ciepłą i miłą osoba. Cała grupa tęskni za zajęciami.  

Pani Doktor reprezentuje swoją osobą wzór idealnego nauczyciela akademickiego.” 

„Pani Doktor kolejny rok z rzędu zasługuje na uznanie. Ilość w pracy jaką wkłada w przygotowanie 

zajęć powinno być wzorem dla wszystkich wykładowców na WUM. Pani Doktor chyba jako jedyny 

prowadzący przez 5 lat studiów potrafiła faktycznie zmobilizować studentów do pracy i aktywnego 

uczestnictwa w zajęciach. Z pozoru nudne aspekty pedagogiki zdrowia dzięki metodom dydaktycznym 

stosowanym przez Panią Doktor trafiły nawet do najbardziej pesymistycznie nastawionych. I jedna 

bardzo ważna rzecz - Pani Doktor traktuje studentów jak dorosłych ludzi, rozumie że musimy łączyć 

pracę i naukę (co przy idiotycznym modelu planu zajęć jest trudne) i wykazuje bardzo dużo empatii. 

Jest to jeden z najlepszych nauczycieli jakich spotkałem na swojej drodze i jestem pewien że Panią 

Doktor zapamiętam na długo.” 

„Osoba prowadzącą charakteryzuje duża wiedza i zaangażowanie pracą którą wykonuje. Pani magister 

z wielką pasją pokazuje czym charakteryzuje się praca instrumentariuszki, swoją pracą, którą wkłada 

to, aby podzielić się pasją z innymi skutecznie zaszczepia w młodych miłość do pracy na bloku.” 

„P. … ma świetne podejście do studentów, potrafi zaangażować i zainteresować tematem, nie da się  

na seminariach nie uważać. Oceniłabym 10/5. Oby więcej takich prowadzących.” 

„Kochana, ciepła, miła i życzliwa prowadząca. Pełna wiedzy i zaangażowania, z poczuciem humoru. 

Chcąca nauczyć studentów, jak najwięcej poprzez różne formy - takie jak quizlet, filmiki, nagrania, 

pracę w grupach, prezentacje. Pani … to anioł nie człowiek :P Cudownie wspominam zajęcia  

i mogę szczerze przyznać, że ich forma była na najwyższym poziomie. Pani K. to osoba prostudencka, 

z którą można porozmawiać nie tylko na tematy naukowe, można podejść jak do człowieka, bije od niej 

cudowna aura! Zaliczenia również w przystępnej formie, które miło wspominam. Zawsze była możliwość 

dogadania się względem terminów i ewentualnych popraw lub przesunięć godzinowych.  

Dziękuję za każde jedne zajęcia z Panią, mam nadzieję że na drugim roku również będziemy mieli  

z Panią!! Grzechem byłoby zmieniać nam taką cudowną nauczycielkę. …” 

„Jedne z najlepszych zajęć na całych studiach, zaangażowanie, przygotowanie merytoryczne, kontakt 

z pacjentem, uczenie studenta samodzielnego prowadzenia pacjenta i podejmowania decyzji, 

możliwość faktycznego udziału w procedurach medycznych. Ocena celująca.” 

„Asystent perfekcyjnie przygotowany do zajęć, przedstawiający wiedzę w niesamowicie systematyczny, 

uporządkowany sposób. Jego tematy w skrypcie to mistrzostwo, zawierające cały temat w sposób 

logiczny i wyczerpujący (według mnie powinien napisać jakaś książkę do fizjologii czy patofizjologii).  

…” 

„Bardzo pozytywna osoba, bardzo komunikatywna z którą można było poruszyć na zajęciach dużo 

ciekawych tematów z zakresu etyki i medycyny, przedstawiała wszystkie zagadnienia jasno  

i zrozumiale z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych.” 

„Pani dr była bardzo komunikatywna. Nie zrażała się naszą umiarkowaną aktywnością  

i z entuzjazmem rozrysowywała wszystko na tablicy. Umiała zaciekawić tematem (a przynajmniej 

przykuć i utrzymać uwagę przez długi czas). Zajęcia były równocześnie "na luzie" i produktywne.” 

„Komunikatywna, posiada szeroką wiedzę, którą chętnie się dzieli.” 

„Miła i uprzejma osoba, z duża wiedzą którą potrafi przekazać oraz wytłumaczyć kiedy może ona nam 

się przydać. Bardzo pomocna i komunikatywna.” 
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„Pan Docent potrafi świetnie zaangażować studentów do aktywnego udziału w zajęciach. Seminaria 

zawsze są ciekawe, a zadawane przez Pana Docenta pytania zmuszają studentów  

do systematycznego przygotowywania się do zajęć i praktycznego korzystania ze zdobytej wiedzy.  

Pan Docent sprawiedliwie ocenia studentów w trackie kolokwiów ustnych.” 

„Pan doktor był bardzo zaangażowany na zajęciach, odpowiadał na pytania i mówił z czego przygotować 

się na jutro co ułatwiało pracę i wymagało zainteresowania również z naszej strony. Było ciekawie, 

wiele można się nauczyć. Oby więcej tak prowadzonych zajęć w przyszłości.” 

„Pan doktor był zaangażowany w prowadzenie zajęć ze studentami. W interesujący sposób przekazywał 

wiedzę. Pokazywał nam swoich pacjentów, dawał możliwość zadawania pytań. Angażował nasze 

myślenia na praktyczne aspekty. Starał się nam jak najwięcej rzeczy pokazać na zajęciach mimo mocno 

ograniczonego czasu zajęć. Polecam zajęcia z doktorem.” 

„Doktor po prostu przyszedł, wziął tablice i zaczął rysować, a potem nagle cały podział białaczek  

i chłoniaków stał się przejrzysty i zrozumiały. Za to bardzo dziękuję i to pamiętam do dzisiaj.  

Był świetnie merytorycznie przygotowany do zajęć i starał się przejrzyście odpowiedzieć na każde 

pytanie.” 

„Jejku jak ja uwielbiałam zajęcia z doktorem …. Jego wiedza jest niesamowita po prostu. Każde zajęcia 

z nim to były na wagę złota, milion ciekawostek, świetne porównania tłumaczące zawiłe dla nas 

mechanizmy, wyszczególnianie błędów w podręcznikach z wytłumaczeniem logicznym od razu dlaczego 

tak jest: "Uwaga, tutaj mamy błąd w... Jest tam tak i tak a to bez sensu bo jest tak i tak  

i dlatego...". Wiele wartościowych smaczków, potrafił zadać takie pytania, że student myślał sobie 

"cholercia, faktycznie nie rozumiem dlaczego to tak działa, przyjąłem to za wiedzę oczywistą po prostu" 

i pukał się w głowę dlaczego sam nie wpadł na to, że można o to zapytać. Można powiedzieć że doktor 

… "otwierał oczy" studentów na biochemię. Świetnie wskazywał związki między zagadnieniami, które 

dla nas studentów z pozoru zupełnie nie były powiązane. Naprawdę, taki asystent na seminariach  

to skarb <3” 

„Asystent zawsze dobrze przygotowany do zajęć i zaangażowany w ich prowadzenie. Pani Doktor dobrze 

przekazuje wiedzę oraz robi to z pasją i cierpliwością. Udostępnia dodatkowe materiały pomocne  

w nauce. Wytrwale odpowiada na pytania i tłumaczy dane zagadnienia do momentu aż wszyscy z grupy 

zrozumieją. Z zajęć można na prawdę wiele wynieść.” 

„Jeszcze nigdy nie miałam okazji przyglądać się pracy takiego Asystenta. Ogromne pokłady wiedzy, 

zaangażowania i chęci przekazania wiedzy, a to wszystko w miłej atmosferze oraz szacunku.  

Jedyny taki Asystent na Uczelni. Po prostu- WZÓR. I dla innych asystentów, i dla nas- studentów- jak 

należy prowadzić pacjentów i ich rodziny.” 

„Pan doktor wyróżniał się bardzo dużą kulturą osobistą oraz fantastycznym i rzetelnym przygotowaniem 

do zajęć. Na każdych ćwiczeniach był z nami na sali i zawsze służył pomocą  

w dodatkowych wyjaśnieniach bieżącego tematu, czy w pozyskiwaniu nowych informacji. W świetle 

zachowania innych asystentów uważam to za ogromną zaletę naszego prowadzącego. Stawiane były 

wobec nas wysokie wymagania, co w moim przekonaniu jest wspaniałym dowodem na wielkie 

zaangażowanie do przedmiotu, którym się zajmuje. W moim odczuciu Pan doktor przez swoje ambicje 

względem studentów chciał uczyć nie tylko anatomii, lecz także czegoś więcej. Zawsze podkreślał jak 

istotną sprawą jest właściwy stosunek do nauki, siebie, medycyny, a przez to wszystko do samego 

pacjenta. Wymagał od nas bardzo dużej dokładności, precyzji i pewności w odpowiedziach oraz ciągłego 

tworzenia "bazy wiedzy", przypominając przy tym jak wielkie znaczenie będzie to miało w przyszłości. 

Niestety odniosłam wrażenie, że większość studentów przez swoje wąskie poglądy nie było w stanie 

zauważyć tej strony "trudnych zajęć" i odpowiednio jej zrozumieć. Ważna jest też informacja  

o kolokwiach praktycznych. Nieodmiennie były one trudne co sprowadziło prawie całą grupę na egzamin 

dopuszczający, jednak dzięki temu, uważam, że właściwy egzamin był zdecydowanie łatwiejszy.  

Oprócz tego Pan doktor ma wyborne poczucie humoru! Nie wierzę, że jeszcze kiedykolwiek będę miała 

przyjemność pracować z tak bardzo dopasowanym do swojego miejsca człowiekiem.” 

„Pan … zawsze stwarzał na zajęciach przyjazną, otwartą atmosferę i widać było jego zaangażowanie  

w zajęcia z nami. Uważam, że bardzo dobrze tłumaczy zagadnienia często sprawiające studentom 

trudności, np. związane z układem nerwowym. W porównaniu z niektórymi innymi asystentami,  

z którymi mieliśmy okazjonalnie zajęcia, odznaczał się naprawdę kompleksową wiedzą anatomiczną. 

Oprócz jej przekazywania, często dawał wskazówki, jak się skutecznie uczyć i motywował nas do bycia 

systematycznym, co także było ważne.” 
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„Jak dotąd najlepszy asystent na uczelni!!! Pełen klasy, odnoszący się zawsze z szacunkiem i ciepłem 

do drugiej osoby. Wspaniały człowiek z pasją! Pan Dr tłumaczył nam KAŻDE zagadnienie w sposób 

jasny i przystępny. Pokazywał nam elementy badania, zawsze odpowiadał z chęcią na zadane pytania. 

Zainteresowani Ortopedią zawsze mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy, chodzenia na blok, 

badania pacjentów, zapoznawania się z w większym zakresie z przedmiotem. Seminaria Pana Dr jako 

jedne z nielicznych były prowadzone w fajny sposób. Konkretnie, na temat, jasno, zrozumiale  

z wyciągnięciem najważniejszych zagadnień. Fantastyczny człowiek. Szkoda, że nie ma więcej tak 

wspaniałych ludzi.” 

▪ Cechy osobowe: wysoką kulturę osobistą, życzliwość, wyrozumiałość, poczucie humoru, otwartość, 

szacunek do studentów, pacjentów i współpracowników; charyzmę, itp.: 

„Asystent sprawiedliwy, o wielkiej wiedzy i kulturze osobistej. Zdecydowanie Panią Doktor można brać 

za przykład!” 

„Doktor … od początku zajęć zaimponował mi swoją kulturą osobistą, erudycją i poczuciem humoru.  

Na jego lekcje zawsze przychodziliśmy z ciekawością, a najnudniejsze zajęcia potrafił nam ubarwić 

samą swoją osobą. Można powiedzieć, że zależało mu na naszym wykształceniu ogólnym, nie tylko na 

nauce anatomii. W okresie przedegzaminowym okazał nam mnóstwo wsparcia i pomocy. Zapadło mi  

w pamięć, jak przed pierwszymi zajęciami wśród martwych ciał dbał o to, aby oswoić co delikatniejszych 

studentów z nowymi doświadczeniami w prosektorium. Mimo swojego specyficznego poczucia humoru, 

który nie wszystkim przypadł do gustu, starał się zawsze zachowywać szacunek wobec studentów.” 

„Pan Doktor to człowiek-anioł. Naprawdę jeden z najwspanialszych asystentów a zarazem lekarzy jakich 

znam. Z ogromnym doświadczeniem i wiedzą, którą potrafi przekazać swoim studentom,  

a także empatią i niezwykłym podejściem do pacjenta. Mając takiego nauczyciela - mistrza  

z pewnością można wiele się nauczyć, jestem Panu Doktorowi wdzięczna za całe 4 tygodnie współpracy. 

Gdyby na naszej uczelni pracowało więcej tak wspaniałych lekarzy, zapewne studiowanie medycyny 

byłoby samą przyjemnością. Pan doktor przywrócił mi wiarę w lekarzy i w sens nauki.” 

„Pani doktor jest GENIALNA! Przesympatyczna, pełna kultury, okazuje szacunek do studenta, 

jednocześnie jest wyrozumiała i rozumie, że czasem kolokwium z innego przedmiotu może doprowadzić 

do nieprzygotowania na jej zajęcia. Ogromna wiedza z angielskiego i medycyny, zajęcia ciekawie 

prowadzone, a akcent tej Pani jest naprawdę najlepszy na całym WUMie! Ależ szczęście było  

na nią trafić!” 

„Pani Doktor ma ogromną wiedzę z pediatrii i gastroenterologii dziecięcej, jest osobą z klasą, bardzo 

kulturalną, a jednocześnie widać było, że zaangażowaną i chcącą czegoś nas nauczyć.  

Serdecznie polecam zajęcia z Doktor … wszystkim studentom, tak zaangażowanych, serdecznych  

i prostudenckich asystentów ze świeczką szukać na WUMie.” 

„Pani Doktor to promyk słońca w całej beznadziei tego zakładu. Jest to osoba bardzo kompetentna, 

kulturalna, z ogromną wiedzą i cierpliwością. Odnosi się do studentów z pełnym szacunkiem i widać,  

że przychodzi na zajęcia dla nas. Bardzo starała się nam pomóc i cierpliwie wyjaśniała wszystkie 

zagadnienia i odpowiadała na nasze pytania. Atmosfera na zajęciach była przyjazna i sprzyjająca nauce. 

Bardzo Pani Doktor za to dziękuję.” 

„Zajęcia z panem docentem były bardzo ciekawe i świetnie prowadzone. Pan doktor to świetny 

nauczyciel również postawy wobec pacjentów. Dziękuję!” 

„Pasjonatka dermatologii. Kultura, klasa, wiedza. Zaliczenie praktyczne u Pani Docent było 

przyjemnością.” 

„Poza ogromną wiedzą z chorób zakaźnych i prostudenckim podejściem, należą się Pani Doktor słowa 

podziękowania za to, że gdy zostałem poniekąd niesłusznie oskarżony i pomówiony przez pacjenta, 

potrafiła Pani stanąć w mojej obronie. Za kulturę, klasę i podejście do tej nieprzyjemnej sytuacji, jaka 

mnie spotkała, należą się Pani słowa podziękowania. Za to, że nie jest Pani tylko lekarzem czy 

asystentem (to też i to na pewno świetnym), ale że jest Pani Człowiekiem. A to chyba najważniejsze.” 

„To człowiek z ogromną kulturą osobistą i pogodą ducha. Zajęcia przebiegały w bardzo sympatycznej 

atmosferze. Doktor potrafił zainteresować studentów zarówno podczas ćwiczeń jak i seminariów.  

Ma świetny kontakt z pacjentami i pracownikami. Zajęcia były bardzo wartościowe i bazowały  

na aktualnej wiedzy medycznej. Życzę sobie, żeby więcej takich asystentów prowadziło nasze zajęcia.” 
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„Najlepszy asystent! Zawsze życzliwy i pomocny, przy czym doskonale przygotowany merytorycznie. 

Obrazowymi metaforami pozwolił zapamiętać najtrudniejsze anatomiczne informacje. Będziemy tęsknić 

za tymi zajęciami.” 

„Wspaniałe zajęcia, ogrom wiedzy, zaangażowanie, charyzma. Bardzo dziękujemy Pani Doktor :)” 

„Wspaniały lekarz i dydaktyk. Bardzo ciekawe, wciągające i energicznie prowadzące zajęcia. 

Niesamowita wiedza, charyzma i kultura osobista. Bardzo dziękujemy!” 

„Wspaniały, charyzmatyczny i pro-studencki nauczyciel. Zajęcia efektywne i w przyjaznej atmosferze.” 

„Bardzo charyzmatyczny nauczyciel, prowadził zajęcia w sposób ogromnie ciekawy. Cała nasza grupa 

była Nim zachwycona!!!” 

„Bardzo sympatyczny, charyzmatyczny wykładowca, w prosty sposób przedstawił najważniejsze 

zagadnienia z biofizyki, aż szkoda że było tak mało tych zajęć.” 

„Bardzo zaangażowana, charyzmatyczna, chcąca przekazać wiedzę w jak najbardziej jasny, przystępny 

sposób, stawiająca głównie na praktykę (co najważniejsze, bo teorię możemy  

z powodzeniem poznać z książek) i posiadająca ogromny szacunek, zarówno do pacjentów,  

jak i studentów” 

„Doktor od pierwszych zajęć wyróżniał się wśród innych prowadzących podejściem do studenta, 

okazywaniem szacunku i zrozumienia, co w konsekwencji z naszej strony budziło również duży 

szacunek do prowadzącego. Dodatkowo Doktor … jako jeden z nielicznych wykazał się dużym 

zaangażowaniem w prowadzenie zajęć. Potrafił zaciekawić studentów, przedstawiał wiedzę w prosty 

sposób, czasem na prozaicznych przykładach, które świetnie zapadały w pamięć. Na każdych zajęciach 

starał się zaangażować studentów w dyskusję, co zawsze się udawało i było ciekawą formą 

uatrakcyjniającą zajęcia. Na zajęciach zawsze panowała przyjazna atmosfera, nikt nie bał się 

wypowiadać. Zdecydowanie jeden z najlepszych prowadzących.” 

„Doktor … jest ucieleśnieniem wszystkich cech, jakie winien posiadać mentor akademicki. Porównałbym 

go do strapionego pasterza, który pilnuje przyszłości swych zagubionych owiec. Mimo iż czasem Doktor 

sprawiał wrażenie nieobecnego, zawsze otaczał nas opieką w czasach trudnych studentom, pełnych 

zwątpienia i goryczy. Uważam, iż zasługuje On na najwyższy szacunek  

i uznanie.” 

▪ Cechy lekarza,  pracownika ochrony zdrowia: kompetencje zawodowe,  stosunek do pacjentów: 

„Doktor … jest naprawdę lekarzem z powołania i do tego ma misję przekazywania wiedzy studentom. 

Zawsze ma czas i ochotę, żeby poświęcić nam chwilę, coś pokazać, wytłumaczyć. Dzięki niemu 

zakochałam się w pediatrii. Myślę, że nie ja jedna. Jestem zachwycona zajęciami prowadzonymi przez 

doktora.” 

„Doktor … zdecydowanie wyróżnia się na tle innych lekarzy swoim podejściem do pacjentów,  

ich rodziców jak i samych studentów. Bardzo miło wspominam zajęcia. Doktor bardzo chętnie uczy  

i stara się przekazywać wiedzę, zachęcać do pediatrii oraz odmieniać obraz służby zdrowia zarówno  

w oczach pacjentów jak i studentów.” 

„Dr … jest wspaniałym lekarzem, nauczycielem i człowiekiem. Wysoka kultura osobista, odnosi się  

z szacunkiem do pacjentów oraz do personelu medycznego oraz do studentów. Podczas zajęć bardzo 

chętnie tłumaczy, odpowiada na pytania. Niesamowicie życzliwy. Zawsze chętnie "przygarnia" 

studentów do asystowania podczas operacji. Szczególnie podziwiam jego zaangażowanie w niesieniu 

pomocy pacjentowi, zainteresowanie jego chorobą, altruizm, bezinteresowność, ANIOŁ!!!!!!!!!!” 

„Pan Doktor jest jednym z głównych argumentów, dla których wypełniam ankietę.  

Bardzo zaangażowany i kompetentny lekarz (mimo tego, że jest młodym rezydentem) i myślę, że jest 

jednym z najlepszych nauczycieli, na których miałem okazję trafić na studiach. Panu Doktorowi bardzo 

zależało na tym, żebyśmy z zajęć wyszli z nową wiedzą, żebyśmy zrozumieli rzeczy, które jemu 

sprawiały trudności na studiach, a przy tym był bardzo miły, tłumaczył w sposób spokojny  

i prosty. Oprócz czystej wiedzy, zależało mu na tym, żebyśmy odpowiednio traktowali pacjentów  

i odnosili się do nich z szacunkiem i troską. Z każdych zajęć wychodziłem z nową energią i czekałem 

na kolejny dzień. Zdecydowanie polecam zajęcia z Panem Doktorem.” 
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„Wspaniała osoba. Pełna empatii. Życzliwa. Zajęcia miały swoisty klimat. Rozpoczynały się od herbatki 

w gabinecie Pani Docent. Następnie Pani Docent zapraszała pacjenta. Ma wspaniałe podejście zarówno 

do studentów, jak i pacjentów. Mam nadzieję, że na 6 roku znów trafię do grupy Pani Docent. 

Niewątpliwe jedna z najlepszych prowadzących na Naszej Uczelni.” 

 

5.2.2 | Negatywne komentarze dotyczące nauczycieli 

Ten rodzaj komentarzy stanowi nieco ponad 26% całego zbioru wypowiedzi studentów odnoszących się  

do nauczycieli, z którymi mieli zajęcia. W swoich uwagach krytycznych studenci najczęściej sygnalizowali: 

▪ niskie kompetencje merytoryczne niektórych osób prowadzących zajęcia (przejawiające się  

np. w prezentowaniu nieprzydatnej, błędnej, i/lub nieaktualnej wiedzy, kwestionowaniu wiedzy 

obowiązującej itp.), np.  

„Pani lekarz … poza brakiem aktualnej wiedzy z dziedziny, którą sama wykłada, dodatkowo wyraża  

Na zajęciach pani magister wielokrotnie popełniała błędy rzeczowe, a następnie upierała się przy swoim 

zdaniu, pomimo wskazywania różnych źródeł (książki, inni prowadzący), które mówią inaczej. 

Dodatkowo podważała autorytet innych prowadzących z innych przedmiotów. Często zaprzeczała sama 

sobie i wymagała czego innego, niż tłumaczyła na poprzednich zajęciach. Nie pozwalała na żadną 

kreatywność studentów, każdy nowy pomysł był krytykowany. Nie liczyła się ze zdaniem studentów, 

najpierw sama zadawała pytanie na temat oceny zajęć prowadzonej przez jedną z osób, po czym 

wyśmiewała opinie i nie brała ich pod uwagę. Wyraźnie faworyzowała niektóre osoby, a inne gnębiła - 

chociażby przygotowywanie konspektów - niektóre osoby zrobiły po 1 przez cały rok, inne musiały 

przygotowywać ich 5 lub więcej (w NIEKTÓRYCH przypadkach rzeczywiście było to uzasadnione złym 

przygotowaniem, jak tłumaczyła prowadząca, natomiast w zdecydowanej większości było to jej 

"widzimisię"). Podobnie sprawa miała się z odpytywaniem z materiału z zajęć. Zdecydowanie  

NIE polecam zajęć z tą prowadzącą”  

„Jeżeli się czegoś nie wie, warto się do tego przyznać i obiecać sprawdzić/poprosić wszystkich żeby 

sprawdzili. Wmawianie wszystkim studentom, że się mylą i dodatkowo wyśmiewanie ich z tego powodu 

nie jest najlepszym pomysłem. Zajęcia z Panią Doktor to stracony czas.” 

„Jezusie, Maryjo i wszyscy święci... Pan doktor dość luźno traktuje wyznaczone godziny zajęć i potrafi 

je skrócić do 40 minut -  z oczywistą szkodą dla studentów. Wydaje się średnio dbać o to, czy wszyscy 

zrozumieli przekazywane przez niego treści. Potem pyta na zaliczeniu o rzeczy o których nigdy nawet 

nie wspomniał, a i w literaturze obowiązkowej ciężko je znaleźć. Skrypt napisany przez Pana doktora 

też pozostawia wiele do życzenia i zawiera wiedzę nie z tego wieku, jednak jest nadal  

w przewodniku dydaktycznym. Sposób odpytywania na kolokwiach jest mało sprawiedliwy i znacząco 

odbiega od literatury obowiązkowej określonej przez zakład. Odpowiedź polega częściej  

na rozszyfrowaniu co akurat pan doktor miał na myśli.” 

„Brak przygotowania merytorycznego, zajęcia bezsensowne, wulgarność i marnowanie czasu 

studentów.” 

„Asystent prowadził zajęcia nie uwzględniając podstawowej wiedzy studentów. Zamiast zainteresować 

ich tematyką i poruszyć kwestie kluczowe dla przedmiotu zajęcia prowadzone były w formie 

"ciekawostek". Sprawiło to, że po odbyciu wszystkich seminariów studenci posiadali wiedzę na temat 

hodowli tańczących myszy, nie wiedząc jednocześnie jak zbudowane jest przeciwciało i jakie limfocyty 

odpowiadają za jakie zjawiska. Naturalnie nie jest to tylko i wyłącznie kwestia prowadzącego.  

Widząc jednak, że grupa ma braki merytoryczne w podstawowych zagadnieniach należy pomóc, a nie 

sypać ciekawostkami z rękawa. Czytając podręczniki odniosłem wrażenie, że zajęcia nie wniosły  

do mojego życia nic, ponieważ wszystkie ważne dla przedmiotu zagadnienia zostały pominięte. 

Dodatkowo prowadzący odnosił się do studentów z wyższością, jakby chciał zasugerować, że nie mają 

nic do powiedzenia.” 

„…Również nie rozumiem używania starych programów do układania diet na zajęciach - są gorsze  

w obsłudze, nie zawierają wszystkich produktów spożywczych oraz często się zacinają - nie wiem czemu 

mamy pracować na czymś, co już dawno nie jest używane w gabinetach, zamiast na nowych 

programach DOSTĘPNYCH w uczelni i doskonalić ich obsługę. Problem również był z terminem 
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kolokwium, pani doktor chciała przeprowadzić je poza terminem planowych zajęć - było to dość 

problematyczne dla osób które mają jeszcze dodatkowo studia czy pracę, szczególnie że pani doktor 

pasowały tylko dwa terminy, więc zgoda ponad 80 osób na roku była dość trudna.” 

„… Nauka do zaliczenia jest podwójna, bo raz trzeba się nauczyć tego, co trzeba wiedzieć u wszystkich 

asystentów, a drugi raz tego, czego oczekuje dr …, a co często średnio pokrywa się z oczekiwaniami 

pozostałych asystentów. Zaliczenie to wolna amerykanka. Najlepiej iść, jak wróci z papierosa.  

Zalicza seriami - albo wszyscy zdają, albo wszyscy oblewają, wyjątki od tej reguły są relatywnie rzadkie.  

Na zajęciach nie ogarnął, że drugi raz przerabia ten sam temat. Cyrk.” 

„Nauczyciel wymaga wiedzy ze swojej "książki"- "……", w której często są sprzeczne informacje  

w porównaniu z wiedzą zawartą w ogólnodostępnych książkach. Powoduje to, że na kolokwium trzeba 

uczyć się fałszywych informacji, żeby zdać kolokwium u pana dr. ….. Na kolokwiach ocenia w sposób 

nieobiektywny, ponieważ zdarza się, że zadaje jedno pytanie i na podstawie tego stawia ocenę 

niedostateczną, a następnej osobie zadaje pięć pytań.” 

„Nie stosuje się w trakcie seminariów do aktualnej wiedzy. Przekazuje swoje teorie, które rzadko mają 

cokolwiek wspólnego z ogólną wiedzą międzynarodową dot. farmakologii. W trakcie kolokwiów wymaga 

wiedzy niepokrywającej się z wiedzą z książek literatury obowiązkowej i dodatkowej. Dodatkowo często 

nie zalicza kolokwiów nie na podstawie aktualnej wiedzy studenta, lecz zależnie od swojego humoru.” 

▪ niedostateczne przygotowanie i umiejętności dydaktyczne, organizacyjne nauczycieli 

akademickich 

„Kompetencje tej Pani są niewątpliwie duże, jednak wiedzę trzeba umieć przekazywać . W przypadku 

Pani doktor przekazywanie wiedzy pozostawia wiele do życzenia . Kompletny brak szacunku do studenta 

,obrażanie studenta to u tej Pani standard. Na zajęcia do tej Pani idzie się z obawą i strachem.  

Kolejna kwestia to ograniczenie do minimum asortymentu medycznego np. Jedna kaniula dożylna  

na studenta podczas 3h zajęć praktycznych . Nikomu nie życzę zajęć z tą Panią, chyba że ktoś chce 

schudnąć z nerwów to bardzo polecam” 

„Dr. … prezentuje odmienny stan wiedzy o farmakologii mocno nieaktualny, przez zaliczenie u niego 

kolokwium polega na nauczeniu się na pamięć jego własnej książeczki "farmakologii inaczej" inaczej 

nie ma możliwości zdania u niego” 

„Seminarium prowadzone przez Doktora mogłoby mieć tytuł "dlaczego studenci są głupi?". Cały czas 

poświecił na wytykanie nam braków i mówieniu jaki to system kształcenia jest zły. Jeżeli Pan Doktor 

tak uważa i jest wykładowcą akademickim to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć  

coś zmieniać, zamiast marudzić podczas zajęć.” 

„Bardzo mi przykro , ale Pani Doktor nie powinna prowadzić żadnych zajęć ze studentami.  

Bardzo prawdopodobne, że Pani Doktor posiada pokłady wiedzy, ale niestety nie potrafi zupełnie 

przekazać ich studentom. Zajęcia były zupełnie nieprzydatne, mimo najszczerszych chęci nie wyniosłam 

z nich żadnej wiedzy. To najgorzej prowadzone seminaria ma tej uczelni, w których brałam udział.” 

„Wiedza, którą przekazuje pan docent nie jest wiedzą. Powrót włośniczkowy? 30s bo jak pacjent 

przyjedzie w hipotermii to jakie 2 sekundy. Gazometria, beta HCG? Może od razu rezonans zróbcie, 

takie drogie badania. Zawartość wapnia w żywności? W żółtym serze NIE MA WAPNIA. Oraz milion 

innych kwiatków, pan docent chyba powinien po raz kolejny wziąć udział w rekrutacji i odświeżyć 

wiedzę.” 

„Zajęcia z docentem … były jednymi z gorszych jakie miałam w ciągu pięciu lat studiów. W czasie dwóch 

tygodni ani razu nie dotknęłam pacjenta, ponieważ cały ten czas przesiedziałam w gabinecie doktora - 

nawet nie potrafię powiedzieć o czym tam rozmawialiśmy bo to w ogóle nie miało nic wspólnego  

z 1) praktycznymi umiejętnościami 2)wiedzą teoretyczną, którą powinniśmy wynieść z zajęć  

3)nie mówiąc nic o tym żałosnym egzaminie, który przecież pan docent sam układał. Ale nie,  

nie usłyszałam ani jednej przydatnej mi informacji, którą mogłabym w jakikolwiek sposób wykorzystać.  

To było straszne marnowanie czasu, prawdziwa męczarnia. Po tych dwóch tygodniach ten egzamin 

tylko nas dobił - mogłam przyjść na niego nieprzygotowana bez chodzenia przez 2 tyg na zajęcia,  

a wyszło by dokładnie na to samo. Masakra” 
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„Pani doktor właściwie nigdy nie była przygotowana do zajęć. Na pierwszych zajęciach nie wiedziała 

jaki jest temat, na kolejnych też nie zawsze, przez co oskarżała nas o nieprzygotowanie. Zajęcia były 

prowadzone w mało przyjemny sposób, niezachęcające do uczestnictwa” 

„…Pani doktor nie potrafi wytłumaczyć studentom w czym popełniają błędy i jak je naprawić. W trakcie 

leczenia pacjentów odsuwa studentów i sama wykonuje zabiegi nie tłumacząc co robi. W trakcie zajęć 

z panią Doktor zaobserwowałam brak wyrozumiałości w stosunku do studentów radzących sobie gorzej 

a także promowanie studentów, których polubiła. Pani doktor bardzo gwałtownie reaguje na błędy 

popełniane przez studentów nawet jeśli procedury nie zostały jeszcze rozpoczęte” 

„Dr nie ma pomysłu na zajęcia, przeprowadza pobieżny obchód na wszystkich oddziałach Kliniki 

Kardiologii. Ze względu na to, że sam nie prowadzi pacjentów, nie dysponuje możliwością/nie ma chęci 

pełnego omówienia danego przypadku. Zajęcia prowadzi dla siebie, nie reaguje na prośby studentów.” 

„Domagam się aby Pan docent już nigdy nie był dopuszczony do bycia odpowiedzialnym za dydaktykę 

w klinice. Przychodzi nieprzygotowany na zajęcia, odpowiada informacje niezgodne z anatomią  

oraz wiedzą z neurologii, a przy próbie zwrócenia uwagi przez studentów przez 30min próbuje 

udowodnić swoją rację zamiast przyznać się do błędu. Inna sprawa to egzamin z ortopedii ułożony 

przez Pana Docenta - najpierw wpuszczając ponad 300 osób przez jedne drzwi opóźnił rozpoczęcie 

pisania o ponad godzinę, a następnie gdy wszyscy byli na sali ogłosił że mamy 10min mniej na napisanie 

egzaminu niż jest w sylabusie, bo rezerwacja sali się kończy wtedy i go to nie obchodzi, mamy skończyć 

jak chcemy zdać. …” 

„Dr … był nie jest najlepszym prowadzącym zajęcia. Seminaria z nim były nieciekawe, odpowiedzi  

na pytania dociekliwych niejasne, ciągle jakieś dygresje z których przechodził do kolejnych dygresji, 

tak, że koniec końców nie wiedziałem o czym mówi i nie wiem czy on też wiedział. Ćwiczenia pokazywały 

najnudniejszą stronę ortopedii. Zamiast zaprowadzić na blok operacyjny, pokazać jakiś zabieg, zabrać 

do ambulatorium, na SOR, pokazać podstawy szycia i gipsowania, studenci uczyli się o dawkach 

witaminy D jakie należy suplementować i zwiedzali sklep z zaopatrzeniem ortopedycznym. Można się 

bronić, że to są rzeczy, które każdy lekarz powinien wiedzieć i dlatego ważne, żeby je przyswoić,  

ale obrzydził tym tę piękną specjalizację wielu studentom zanudzając ich na śmierć. Czasem zdarzały 

mu się głupie teksty o "pytonkach" i mówił o koleżance per "dupcia" co dla asystenta na zajęciach jest 

niedopuszczalne. …” 

„Nie rozumiem jakim sposobem pan dr ma dalej prawo do wykonywania zawodu. Nie sposób prowadzić 

z nim jakiejkolwiek rozmowy. Pan doktor odpowiada na pytania zupełnie jakby nie rozumiał co do niego 

mówimy. Wygłasza poglądy zupełnie niezgodne z wiedzą medyczną, wręcz deklaruje popełnianie 

błędów. Nie byliśmy w stanie porozumieć się w kwestii liczby godzin seminariów, do doktora nie docierał 

fakt, że wyrobiliśmy godziny w nadmiarze i powinniśmy mieć zajęcia praktyczne, które nam 

sukcesywnie obcinano by poprowadzić kolejne koszmarne seminarium. Na pytanie jak mamy się 

nauczyć badać pacjentów i zakładać gips dostaliśmy odpowiedź że trzeba chodzić na dyżury i wtedy się 

można czegoś nauczyć. Tylko czemu mamy przychodzić po zajęciach kiedy jest czas na koła naukowe, 

fakultety, naukę i obowiązki domowe, skoro codziennie spędzamy na uczelni kilka godzin zupełnie 

bezproduktywnie? Trzeba też wspomnieć o kwestii egzaminu na którym pojawiły się pytania z egzaminu 

specjalistycznego a który był układany przez pana doktora. Egzaminy mogą być na wysokim poziomie 

tak jak na przykład tegoroczny egzamin z neurologii (który mimo wszystko prawie wszyscy zdali)  

ale najpierw trzeba kogoś do tego egzaminu nauczyć a zakład ortopedii nawet nie próbuje.” 

w tym czytanie prezentacji, podręcznika, notatek przez osoby prowadzące zajęcia 

„Ta asystentka to niestety dramat. Zajęcia wyglądały tak: włączenie prezentacji na ponad 100 slajdów, 

na slajdach przepisana książka i cały slajd tekstu i Pani asystentka czyta ten tekst. Na dodatek chyba 

nie ma pojęcia o fizjologii, bo nawet jak ktoś powiedział coś źle to ona mówiła, że dobrze.  

Najgorsze zajęcia.” 

„Zajęcia polegały tak naprawdę na szybkim czytaniu slajdów” 

„Prowadząca bardzo szybko czytała slajdy ( zresztą do nie końca tylko do połowy, albo tytuł) i kończyła 

slajd stwierdzeniem " a to już pewnie wiecie/ a tego się dowiecie/a to jest proste/". zajęcia były 

prowadzone bardzo szybko, tak że trudno było zrozumieć przekazywane treści. …” 

„Zajęcia polegały na czytaniu prezentacji. Strata czasu.” 
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„Zajęcia prowadzone przed pana mgr … nie wniosły prawie nic do mojej wiedzy z anatomii.  

Polegały wyłącznie na przygotowywaniu prezentacji, w których większość osób zawierała zagadnienia 

znane nam z liceum, a pan mgr … nie przekazał nam zagadnień, które byłyby przydatne na egzaminie. 

Moim zdaniem była to strata czasu.” 

„Pan doktor starał się wzbudzić respekt wprowadzając napiętą, nieprzyjemną atmosferę i odzywając 

się do studentów bez należytego szacunku. Przy tym prowadził zajęcia od niechcenia, czytał tekst  

ze slajdów, nie kryjąc znudzenia i olewczego stosunku do zajęć.” 

„Większość zajęć z prowadzącym polegała na czytaniu przez niego informacji z jego własnej książki, 

pełnej błędów i nieścisłości. Informacje z tej książki były również obowiązkowe przy zdawaniu u niego 

kolokwium. …” 

▪ niewielkie zainteresowanie niektórych nauczycieli prowadzonymi zajęciami, studentami i/lub 

wychodzenie podczas zajęć 

„Pan doktor podczas przeprowadzania praktycznych ćwiczeń powinien moim zdaniem poświęcać nieco 

więcej uwagi studentom, instruować i dawać personalne wskazówki, które umożliwiłyby  

nam kształtowanie dobrych nawyków od pierwszej styczności ze stomatologiczną praktyką.” 

„Pan doktor swoją postawą pokazuje że nie ma ochoty pracować ze studentami i ma znacznie 

ważniejsze rzeczy do roboty.” 

„Pan … ma ogromną wiedzę praktyczną, tylko nie bardzo mu się chce nią dzielić.” 

„Dr … to być może świetny teoretyk i naukowiec, ale powinna mieć zakaz pracy ze studentami.  

Od pierwszych zajęć dało się odczuć niechęć pani dr do studentów. Z jej postawy i zachowania można 

było jasno wyczytać, że traktuje ona tę część swojej pracy jako przykry obowiązek a studentami wręcz 

gardzi i są oni dla niej złem koniecznym. Pierwsze zajęcia wyglądały tak, że pani dr prosiła, żebyśmy 

się podzielili na grupy i w tych grupach potem opracowali tematy. Zakomunikowała to, po czym wyszła 

i... tyle ją widzieli. …” 

„w ogóle nie pomagał przy endo, które robiłam pierwszy raz, pacjent był wiele razy na wizycie,  

a ząb ostatecznie musiał zostać usunięty, doktor się nami nie interesował, trochę stracony semestr, 

mieliśmy wrażenie, że doktorowi się nie chce” 

„W trakcie zajęć doktor siedział w pokoju lekarskim zamiast na sali klinicznej, często nie sprawdzał 

końcowego wyniku leczenia.” 

„Pan doktor raczej nie poświęca zbyt dużo uwagi studentom. Zajęcia praktyczne bardziej przebiegają 

na zasadzie wiecznego, samodzielnego wywiadu z pacjentem bez feedbacku ze strony asystenta.  

Raz na okres trwania całego bloku zostaliśmy zabrani na pokazanie procedury medycznej.” 

„Pan doktor raczej zostawiał nas samych sobie, rzadko kiedy towarzyszył nam w badaniu pacjentów.” 

„Rozumiem oryginalność i nonkonformizm. Ale ze zdaniem "diuretyki można tak naprawdę omówić  

w 5 minut" zasadniczo się nie zgadzam. Ewidentnie widać, że doktorowi nie chce się prowadzić zajęć. 

Niestety, w wyniku tego nie wiadomo, co mamy umieć. A przyjęcie założenia, że mamy umieć to,  

co jest zgodne z aktualną wiedzą, wytycznymi, treścią podręczników czy artykułów naukowych  

to w tym zakładzie żart.” 

„Pan docent ma bardzo wysokie mniemanie o swojej osobie. Traktuje studentów jak zło konieczne  

i robi wielką łaskę, żeby komuś coś wyjaśnić. Ten człowiek nie powinien pracować jako nauczyciel 

akademicki, a o zgrozo, był odpowiedzialny za dydaktykę w moim roczniku. Przekazywał w trakcie zajęć 

nierzetelną wiedze medyczną dotyczącą tego, że nie powinno się stosować środków łagodzenia bólu  

u pacjentów po złamaniach poza paracetamolem. Maksymą "leczyć bólem" Pan Docent tworzy chyba 

nową medycynę. …” 

„Mgr … nie przykładał zbyt dużego zainteresowania do zajęć i studentów, większość czasu wzdychał lub 

przysypiał co nie powinno mieć miejsca na tak ważnym i tak trudnym przedmiocie jakim jest anatomia.” 

„Brak jakiegokolwiek szacunku do studenta i jego czasu, notoryczne spóźnianie się na zajęcia ponad 

pół godziny. Niedokładne wytłumaczenie zadań jakie mamy wykonać - co trzeba zawrzeć, na jakim 

programie pracować, jak skomentować pracę. W trakcie zajęć nie było możliwości konsultacji,  

gdyż pani doktor po przeczytaniu listy i zadaniu pracy wychodziła z sali i nie można było jej nigdzie 
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znaleźć (w pokoju była nieobecna), a jeżeli już udało się ją złapać, udzielała niejasnych odpowiedzi,  

po których pracę i tak trzeba było poprawić albo była zbyt zajęta rozmową z koleżanką z pokoju,  

alby udzielić studentom informacji. …” 

„Zajęcia Pana … były prowadzone raczej przez nas same. Wszystkie tematy zostały opracowane przez 

studentki poprzez opracowanie prezentacji. Udział Pana … ograniczał się w dopowiedzeniu kilku zdań 

na dany temat, czasami także i to nie. Zajęcia uważam za zmarnowany czas, ponieważ nie wyniosłam 

z nich nic, a zdobyć wiedzę musiałam sama, podczas nauki w domu. Zdarzało się, że Pan … okazywał 

brak szacunku i swoją "wyższość" w stosunku do studentek.” 

„Jeden z gorszych asystentów na tej uczelni. Ćwiczenia w jego mniemaniu to takie kameralne 

seminaria, więc przez 2 tyg siedzieliśmy w sali seminaryjnej lub pokoju lekarskim. Doktor nie chciał 

pokazać nam pacjentów, bo i tak nic nie zobaczymy przez gips ani szyny, operacji nie mogliśmy 

zobaczyć bo i tak naoglądamy się na stażu a studenci i tak nic nie rozumieją i tylko przeszkadzają. 

Jedyny temat który doktor wałkował przez 2 tyg to staw biodrowy (nie wiem, czy inne rzeczy  

są nieważne, czy studenci jeszcze nic nie rozumieją żeby coś innego się dowiedzieć?). Traktował 

studentów z góry, nie wspominając zwracaniu się do jednej dziewczyny z grupki per "dupcia".  

Gdyby się dało, oceniłbym na 0, jednak najniżej to 1.” 

▪ niepunktualność i/lub nieobecność nauczycieli na zajęciach 

„Przez większość roku akademickiego doktor nie obecną na zajęciach klinicznych. Brak doświadczenia 

zawodowego sprawił że przyjmowanie pacjentów pod jej okiem było bardzo stresujące, brak podejścia 

dydaktycznego do studentów.” 

„Ta Pani nie powinna uczyć. Po pierwsze prawie nigdy jej nie było na zajęciach, przychodziła spóźniona 

i wychodziła wcześniej. Często krzyczała na studentów że 15min przed końcem nie kończą już pracy,  

a Pani Doktor się spieszy. …” 

„Chciałbym go ocenić lecz nie mogę. Nie pojawił się na żadnych zajęciach, wszystkie odwoływał. 

Rozumiem jaką funkcję pełni od dwóch lat, może już czas pomyśleć nad zwolnieniem stanowiska  

na uczelni skoro nawet się nie pojawia?” 

„Jak już przyszedł (co nie było oczywiste), to zajęcia były ciekawe.” 

„Asystenta częściej nie było niż był, nie pojawiał się na żadnych zajęciach z niektórych działów. …” 

„Ogólnie rzecz ujmując pan doktor nie pojawiał się na zajęciach, a przecież właśnie za to płaci  

mu uczelnia, przez co nie spełniał powierzonych sobie obowiązków. Nie powinien być nauczycielem 

akademickim gdyż nie raczy nawet powiadomić o swojej nieobecności przez co nie ma szacunku  

dla studentów. Doprawdy śmieszne jest to, że na jedynych i to ostatnich zajęciach podaje zagadnienia 

które obejmuje egzamin a które nie były zrealizowane, a z których to właśnie student będzie rozliczany 

na egzaminie.” 

„Chociaż dr … ma ogromną wiedzę, niestety często był nieobecny podczas zajęć (czasem nie było  

za te nieobecności zastępstw) lub wychodził z sali do pokoju asystentów, spóźniał się, nie tłumaczył 

materiału, przez co byliśmy prawie w całości zdani na samodzielną naukę. …” 

„Uzyskanie wyjaśnień lub jakichkolwiek informacji od dr … było nierealne. Wszystkie zadawane pytania 

były ignorowane. Często znikał w pokoju lekarskim lub przesiadywał z książką na jedynym z wolnych 

unitów. Doktor nie wykazywał zainteresowania ani studentami ani pacjentami. Według doktora 

wszystko było opisane w książkach, więc jakiekolwiek problemy studenta w wykonywaniu procedur 

klinicznych były dla dr … niezrozumiałe.” 

„Wykładowca wychodził podczas zajęć i powtarzał prezentacje.” 

„Zajęcia wg planu rozpoczynał się o 8:00. Pan Doktor nie mógł być obecny o tej porze. Przez to cała 

grupa traciła czasem godzinę siedząc w bibliotece i czekając na sprawdzenie listy.  

Większość asystentów była nieobecna podczas zajęć. Czasami na 10 osób był tylko jeden asystent. 

Utrudniło mi to właściwe przygotowanie do egzaminu praktycznego.” 

„Ciężko ocenić nauczyciela który na pierwszych zajęciach mówi, że tylko śmierć może nas 

usprawiedliwić od nieobecności na zajęciach (to studia magisterskie, gdzie duża część osób pracuje 

żeby utrzymać się w Warszawie), a potem sama przychodzi na 2 z chyba 7 zajęć, odwołując je dzień 
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przed lub godzinę przed...Może w ogóle skreślić ten przedmiot na studiach magisterskich,  

a nie odstawiać takie cyrki...” 

„Zajęcia z dr … były marnowaniem okazji na naukę. Wielokrotnie w czasie zajęć z materiałoznawstwa 

dr puszczał film wyprodukowany przez zakład i na godzinę opuszczał salę. Filmy były śmiertelnie nudne 

i tak długie, że nie dało się zapamiętać niczego istotnego. Następnie pan doktor wymagał wykonania 

czynności pokazanych na filmie i znów opuszczał salę. Nie pomagał w wykonaniu zadań praktycznych 

takich jak zakładanie koferdamu czy wykonywanie woskowych modeli oraz nie oceniał w żaden sposób 

ich wykonania. Ponadto zapomniał zapowiedzieć zaliczenie, w związku z czym zostaliśmy nim 

zaskoczeni i nie mieliśmy okazji się do niego przygotować. Z zajęć, które miały być przydatne, 

wyszliśmy bez żadnych umiejętności. Jeśli przyszłe roczniki mają mieć z tego przedmiotu egzamin 

praktyczny, to takie zajęcia w żaden sposób do niego nie przygotowywały.” 

„Pan Doktor powinien się zdecydować, czy wybrać karierę naukową, czy może postawić na karierę  

w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, bo godzenie obowiązków Panu Doktorowi kompletnie 

nie wychodzi. Pan Doktor notorycznie odwołuje zajęcia lub jeżeli raczy zaszczycić nas obecnością 

spóźnia się albo kończy po 30 min. zajęć, bez wcześniejszego porozumienia ze studentami.  

Szanujmy wzajemnie swój czas. …” 

▪ ocenianie studentów według niejasnych, niesprawiedliwych, zmiennych kryteriów i zasad 

„Kolokwium u doktora … było traumą na resztę studiów. Nauczenie się materiału jedynie dawało jakąś 

szansę na zdanie, reszta zależała od aktualnego humoru pana doktora. 50% strachu przed kolokwium 

opierało się na tym, czy się do niego trafi. Proceder ten trwa od wielu lat, jednak Zakład nic z tym  

nie robi - smutne.” 

„Uważam, że wykładowca był niedoinformowany pod względem materiału obowiązującego studentów  

i sposobu zaliczania.” 

„…Uważam, że Pan Doktor często niesprawiedliwie ocenia wiedzę studentów na kolokwiach ustnych  

i  uzależnia ocenę od pozostałych osób odpowiadających (studenci odpowiadają w grupach  

3 - osobowych).” 

„Jako osoba odpowiedzialna za dydaktykę Pan Docent nie przedstawił studentom dokładnego zakresu 

wiedzy, jaką powinni posiąść przed egzaminem z Ortopedii. Ucząc się z literatury nam zalecanej  

nie mieliśmy szans napisać dobrze egzaminu, ciężko było uzyskać z niego nawet minimalną wymaganą 

do zaliczenia ilość punktów. Warto byłoby nad tym popracować, aby niższe roczniki nie miały podobnych 

problemów.” 

„Pan doktor nie szanuje studentów, często zaliczenie zależy od jego humoru, uznaje wiedzę tylko  

ze swojej niebieskiej książki czasem niezgodną z wiedzą podawaną przez innych prowadzących.” 

„Pan doktor nagminnie łamał zasady sprawiedliwego traktowania studentów i uczciwego zaliczania 

kolokwiów a nawet egzaminu, co uważam za rażące naruszenie etyki uniwersyteckiej. Nie powinno być 

miejsca dla osób tak postępujących w gronie nauczycieli akademickich.” 

„Wykładowca w bardzo chaotyczny sposób prowadził zajęcia. Nie wyrabiał się z całym materiałem  

w ciągu naszego wykładu. Nie był pewny formy zaliczenia - na początku poinformował nas,  

że kolokwium będzie w formie szpilek, w dniu zaliczenia okazało się, że jednak mamy egzamin w formie 

pisemnej. …” 

„niesprawiedliwe ocenianie na kolokwiach, według właściwego widzimisię, opryskliwość, lekceważący 

stosunek wobec studentów” 

„Sposób przeprowadzenia zaliczeń przez Pana Doktora jest tragiczny- często najlepiej przygotowane 

osoby nie zdają, bo TAK. Wprowadza bardzo stresującą atmosferę, ocenia bardzo niesprawiedliwie- 

jednego dnia nikt nie zdaje bo TAK, drugiego dnia prawie wszyscy zdają- bo TAK. Wymaga regułek  

ze swojej "niebieskiej książeczki", w której jest bardzo dużo niedorzeczności. Jak dla mnie porażka, 

takie podejście bardzo demotywuje do nauki. Pan Doktor ma bardzo dużą wiedzę- na prawdę szkoda, 

ze nam jej nie przekazuje” 

„Egzamin przeprowadzony w sposób skandaliczny. Do ostatniej chwili nie było wiadomo w jakiej formie 

będzie egzamin oraz jaki jest próg zaliczenia. Egzamin, za którego przeprowadzenie był odpowiedzialny 

doc. …, rozpoczął się z prawie dwugodzinnym opóźnieniem. Poza złą organizacją zastrzeżenie budzi 
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także treść merytoryczna pytań i nieprecyzyjne odpowiedzi. W wielu pytaniach zdarzało się  kilka 

poprawnych odpowiedzi. Test nie sprawdzał wiedzy ortopedycznej, ale dotyczył głównie pytań  

z dziedziny zainteresowania doc. …, np. skład biomateriałów do endoprotez. Doc. …  zdecydowanie nie 

nadaje się do roli osoby odpowiedzialnej za dydaktykę w Klinice Ortopedii.” 

„Chamstwo i prostactwo. Taka osoba może nadaje się na lekarza, bo ma fachową wiedzę z zakresu 

specjalizacji, ale błagam... NIE NA PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO! Osoba opryskliwa, wytyka 

studentom niewiedzę, gdy nie zgadzają się w jakimś aspekcie. Tworzy mistyfikację wokół wymagań  

co do przedmiotu i na egzamin, nie jest w stanie jasno wyjaśnić czego i z czego się uczyć.  

Materiały dydaktyczne z zajęć do niczego się nie nadają.” 

„Ciężko nawet skomentować poziom organizacji zajęć a już egzaminu to aż wstyd. Brak jakichkolwiek 

kompetencji do nauczania, brak sprawdzania listy na zajęciach, organizacja egzaminu to skandal,  

test 100 pytań czas trochę ponad godzinę, wszyscy ściągają, cud że egzamin nie został anulowany  

bo powinien zostać.” 

„…Pan Docent miał za nic to, że jest odpowiedzialny za przeprowadzenie egzaminu i nie przychodził  

na rady pedagogiczne ze studentami. Nie były znane przez to warunki zaliczenia egzaminu  

z przedmiotu, ani literatura obowiązkowa. Egzamin był też przeprowadzony z dwugodzinnym 

opóźnieniem, z brakiem, moim zdaniem, jakiegokolwiek zaangażowania (albo choćby takich pozorów) 

ze strony osób prowadzących egzamin.” 

„…Pan Docent jako osoba odpowiedzialna za organizację zajęć i egzaminu nie przekazał studentom 

informacji o formie egzaminu, nie wskazał najlepszych źródeł do nauki, a wydany skrypt w żaden 

sposób nie odpowiadał na pytania z egzaminu. Egzamin był zupełnie oderwany od tego co było 

przedstawiane na zajęciach. Egzamin z ortopedii był najgorzej zorganizowanym egzaminem  

na studiach. 1,5h studenci byli wpuszczani do auli, po czym Pan Docent powiedział, że najwyżej 

skrócimy czas pisania, bo aula jest zarezerwowana tylko na określony czas. Egzamin był długo bardzo. 

Sprawdzany” 

▪ niską kulturę osobistą, brak szacunku do studentów, pacjentów, współpracowników, 

arogancję, używanie wulgaryzmów, agresywne zachowania  

„Katastrofa: nie chodzi nawet o podejście do studentów, seksistowskie komentarze, przeprowadzenie 

zaliczenia z historii choroby (zbieram prace, nie czytam, krytykuję za brak elementów tam zawartych, 

a następnie zaliczam po trzech dniach pracę z dnia pierwszego). Chodzi o kompletny brak klasy. 

Człowiek, który stwierdza : "Pokażę wam, jak wygląda umieranie", po czym zaprasza na KORYTARZ 

córkę umierającego pacjenta, i pyta ją, jak przebiega cały proces agonii, przy okazji nie dając jej 

dokończyć zdania, bo musi użyć głębokich wstawek typu "życie jest okrutne". Porażka.” 

„Nauczyciel wyraźnie i nieskrępowanie wyraża brak szacunku szczególnie do studentów studiujących 

wcześniej na innych uczelniach.” 

„Pan Docent okazał się być wyjątkowo niesympatyczny i grubiański, dodatkowo był odpowiedzialny  

za egzamin, który zdecydowanie odbiegał od standardów. Bardzo niemiłe uwagi rzucane w trakcie 

egzaminu były nie na miejscu.” 

„…W kontakcie osobistym bardzo nieprzyjemna osoba. Wydaje się być zniecierpliwiona rozmową  

ze studentem, daje się odczuć bijący od niej chłód i niechęć, a jej twarz zdaje się mówić: "Gardzę Tobą 

ty marny, niedouczony studencie". Gesty typu przewracanie oczami i głośne wzdychanie są u tej pani 

na porządku dziennym. Mam nadzieję, że moja opinia coś wniesie i ktoś w końcu uświadomi dr …,  

że praca naukowca niesie też ze sobą konieczność współpracy ze studentami, a przedmiot,  

który wykłada o wzajemnym szacunku mówi bardzo wiele.” 

„…Sposób przeprowadzania kolokwium absurdalny - zupełny brak kultury, przerywa w trakcie 

wypowiedzi, obraża studentów, otwarcie okazuje swoje zniecierpliwienie w trakcie, ma problemy  

ze słuchem i pamięcią (student dobrze odpowiada na pytanie, po czym pan doktor mówi, że źle, student 

pyta jak powinno być, pan doktor odpowiada powtarzając wcześniejsze słowa studenta - absurd!). …” 

„Bardzo dużo czasu w trakcie zajęć z Panem Docentem było przeznaczone na jego refleksje zupełnie 

niezwiązane z tematyką zajęć. Szacunek może i miał, ale tylko do kobiet i to też nie zawsze.  

Nie chciałabym być na miejscu koleżanki z innej grupy, przy której używał dezodorantu. Zajęcia  

bez konkretów, rzeczy istotnych w codziennej praktyce lekarza innej specjalizacji niż ortopedia.” 



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 2017/2018 

78 

„Brak szacunku do studentów i pacjentów - używa zwrotów typu "dzieci śmieci". Stara się udowodnić 

za wszelką cenę, jacy studenci są "głupi" i nic nie wiedzą.” 

„… Przeklinanie i prezentacja na studentach, która polegała głównie na szarpaniu za różne części ciała 

były na porządku dziennym. Na zajęciach z docentem dowiedzieliśmy się też, że poszkodowanego  

z samochodu wyciąga się "za wszarz i pasek od spodni". Docent … nie nadaje się ani do pracy  

ze studentami, ani jako osoba odpowiedzialna za dydaktykę. Całe te zajęcia i przeprowadzony przez 

niego egzamin miały nam pokazać, że jesteśmy głupi i i tak się niczego nie nauczymy.” 

„Niestety wielkie rozczarowanie wykształconym człowiekiem, który odnosił się do studentów w sposób 

chamski i bezczelny. Używał wulgarnych i sprośnych dowcipów, nie okazywał szacunku studentom 

pielęgniarstwa. Zdecydowanie nie polecam zajęć z taką osobą, jest to najbardziej chamska osoba  

z jaką miałam do czynienia. Podczas obserwacji doktora, który przygotowywał się do zabiegu, można 

było spostrzec Jego chamskie zachowanie odnośnie instrumentariuszki, która pomagała w założeniu 

fartucha. Człowiekowi temu brakuje pokory i kultury.” 

„Asystent nie odnosi się do studentów z szacunkiem. Często pokazuje swoje chamstwo i gruboskórność 

w wyrafinowany sposób.” 

„Nie zachowywał podstawowych zasad kultury osobistej, wyśmiewając studentów, którzy próbowali 

poprawić Doktora, …. Oprócz tego używanie na zajęciach słów cytuje - ruchanko, uważam za zbędne 

do komentowania.” 

„Pani jest bardzo niekulturalna, nie wiadomo w zasadzie o co jej chodzi, w każdym razie każde słowo, 

które się powie podczas prezentacji jest obśmiane albo bardzo nieprzyjemnie skrytykowane (i nie jest 

to konstruktywna krytyka)” 

„Pani Doktor nie odnosiła się z szacunkiem ani w stosunku do pacjentów ani do studentów.  

Nie tłumaczyła za wiele, a przynajmniej nie w sposób jasny i zrozumiały, natomiast lubi się popisywać 

rzucając hasła których studenci nie rozumieją ani pacjenci. Przy dopytaniu studenci najczęściej 

otrzymywali odpowiedź "to wykracza poza materiał kształcenia podstawowego z zakresu protetyki" 

(więc po co w ogóle o tym dr wspomina, skoro nie tłumaczy nic), natomiast gdy pacjenci czegoś  

nie rozumieją to najczęściej uzyskiwali odpowiedź "ja tu jestem specjalistą i wiem co robię". …” 

„…odnosi się bez szacunku do pacjentów i studentów, chce jak najszybciej skończyć zajęcia, atmosfera 

stresująca, nie polecam” 

„…Do studentów odnosił się bez szacunku, na zadane pytania nie był łaskaw odpowiedzieć rzetelnie 

tylko ironicznym komentarzem. Z zajęć z doktorem … niestety nic nie wyniosłam, oprócz tego,  

że ortopedią na pewno nie chce się zajmować. Skrypt, który został wydany pod jego redakcją na pewno 

nie nadaje się do nauki tego przedmiotu a jedynie do przestudiowania światopoglądu doktora. Doktor 

jest nieprzyjemny, przekonany o swojej wyższości, nie potrafi rozmawiać ze studentami (z pacjentami 

prawdopodobnie też nie) i zdecydowanie nie powinien mieć nic wspólnego z dydaktyką na tej uczelni.” 

„Swoimi uwagami doprowadził do płaczu koleżankę z grupy. (była w bardzo złym stanie psychicznym). 

Zamiast jej odpuścić, ciągnął dalej, próbując przeistoczyć w żart to, że przez niego płacze.  

Osoba profesjonalna powinna okazać trochę empatii i dać jej spokój.” 

„…Nieprzyjemna w stosunku do studentów i pacjentów. Nie pomagała, przy moim pierwszym leczeniu 

endodontycznym, mówiła nad pacjentem uwagi które stresowały zarówno mnie jak i pacjenta 

 np "zatkała pani kanał", co dla pacjenta mogło brzmieć poważnie, a ja nie dostałam w związku z tym 

żadnych wskazówek jak sobie poradzić z tym. Dodatkowo gdy na zdjęciu okazało się że wierzchołek 

jest niedopełniony to powiedziała że na kolejnych zajęciach pokaże mi jak to robić. Ostatecznie doktor 

wypełniła kanał metodą "1 ćwieka z endometazonem", dopełniony do tej samej długości i pozostawiła 

mnie z pacjentem z komentarzem "najwyraźniej inaczej się nie da". …” 

„Taki typowy lekarz 'co to nie ja'. Nawet by mi się nie chciało pisać tej ankiety, gdyby nie monolog 

którym nas uraczył po jednym z seminariów, które się nie odbyło (chyba o nas zapomnieli),  

więc zasiedzieliśmy się w sali, spóźniając się z zejściem na część praktyczną. Otóż poinformował nas, 

że co my myślimy, wszyscy lekarze mają nas tu w dupie (to cytat oraz w sumie mało zaskakująca 

informacja, ale po raz pierwszy powiedziana wprost). Po czym powiedział, że jesteśmy okropnie leniwi 

i nie bez powodu prawdziwi lekarze nazywają nas stomatołkami. Nie jestem bardzo zdziwiona -  

dr pokazał już swój poziom wcześniej, wpadając na zajęcia z napojem energetycznym, mówiąc 
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'Energetyk, bo kokaina się skończyła he he' i opowiadając jakiś dziwny, długi 'kawał' o prostytutce, 

której wybił ktoś zęby, żeby lepiej 'robiła loda'. …” 

„Prowadząca odnosiła się do studentów bez szacunku, podniesionym głosem. Wplatała wątki 

personalne. Zajęcia zdecydowanie nie należały do przyjemnych ani wartościowych przez sposób 

prowadzenia.” 

„Jedna z bardziej nieprzyjemnych osób na tej uczelni. Pani Doktor za punkt honoru przyjęła sobie  

jak najbardziej upokorzyć studentów. Sam z zajęć wyniosłem tylko tyle, że jestem głupi  

i najprawdopodobniej odbiorą mi prawo wykonywania zawodu w ciągu pierwszego roku po rozpoczęciu 

pracy.” 

„Już po samych zajęciach miałem ochotę wystawić okropną ocenę Pani Doktor. Tworzyła na swoim 

seminarium okropną atmosferę grozy, odnosiła się bez żadnego szacunku do studentów, odpytując  

ich jak swoje kolejne ofiary. Bez żadnego powodu drwiła z naszych wypowiedzi w sposób niezwykle 

niekulturalny. Nie powinna mieć kontaktu ze studentami, czy nie na tym powinna polegać niniejsza 

ankieta?” 

„Chamstwo i prostactwo. Taka osoba może nadaje się na lekarza, bo ma fachową wiedzę z zakresu 

specjalizacji, ale błagam... NIE NA PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO! Osoba opryskliwa, wytyka 

studentom niewiedzę, gdy nie zgadzają się w jakimś aspekcie. Tworzy mistyfikację wokół wymagań  

co do przedmiotu i na egzamin, nie jest w stanie jasno wyjaśnić czego i z czego się uczyć.  

Materiały dydaktyczne z zajęć do niczego się nie nadają.” 

„Nauczyciel podczas zajęć bez powodu krzyczy na studentów, zamiast spokojnie wytłumaczyć krzyczy 

uważając że powinniśmy to znać, chociaż pierwszy raz widzimy wykonywaną czynność. Nauczyciel 

obraża studentów, zwraca się bez szacunku, dużo osób wychodzi z zajęć z płaczem, zniechęconym do 

dalszego uczęszczania na zajęcia i na uczelnię. Nauczyciel poświęca dużo czasu na mniej ważne rzeczy, 

a czynności które dla studentów są cięższe wykonuje w ciągu dwóch zajęć w tempie przyspieszonym.” 

„Nie wiem, czy Pani … była taka nieprzyjemna, bo taka jest naprawdę, czy za długo przebywała  

w towarzystwie P. …. Tak samo jak jej koleżanka niesprawiedliwie oceniała i potrafiła nieźle nas 

pojechać bez powodu. Ale co jest najgorsze: jeśli nauczyliśmy się czegoś na wykładzie …, a potem … 

nas opieprzała, gdy to powiedzieliśmy, to ta pierwsza milczała. Przykład: na wykładzie ... było 

powiedziane, że hiperleukocytoza jest od wartości X, a gdy ktoś tak powiedział na ćwiczeniach, ... 

zaczęła mówić, że wcale nie, bo już od wartości Y, a …. tylko zmarszczyła brwi, ale nic nie powiedziała 

w naszej obronie. Do dziś nie wiem, która wersja jest prawdziwa. …. uważa, że sferocyty to poikilocyty, 

a …., że mikrocyty - i co my mamy myśleć? Są dwie wersje i za obie dostajemy opieprz. A najlepsze 

jest to, że obie doskonale wiedziały, o tym, jak bardzo studenci cierpią, bo czytają ankiety - kilkukrotnie 

poruszały ten temat na ćwiczeniach, wyśmiewając je. Pani … najbardziej wredna była, gdy prowadziła 

zajęcia z Panią …. Nie wiem, od czego to zależy, ale gdy widziałyśmy, że do sali idą obie, to już było 

wiadomo, że się nasłuchamy obelg pod naszym adresem. Ale jeśli ktoś kazałby mi wybierać, która  

z nich powinna zostać jako prowadząca, to wybrałabym …. Chcę wierzyć, że gdyby prowadziła zajęcia 

z kimś innym, to zmieniłaby swoje nastawienie do studentów i że nie jest wredna do szpiku kości.” 

▪ dyskryminowanie studentów, niestosowne zachowanie, postawa 

„Pani doktor ubierała się niestosownie do pracy- krótkie spódniczki odsłaniające zdecydowanie za dużo 

ciała i naganny makijaż. Wydawała osądy braku znajomości podręcznika oraz braku przygotowania  

do pracy w charakterze dentysty na podstawie braku pełnej odpowiedzi na jedno pytanie które było 

skierowane do całej grupy. Na zajęciach wygłaszała zdania że mogła być w domu zamiast przychodzić 

na zajęcia i przychodzi tu prawie za darmo bo jej pensja jest tak mała. Wylewała smutki na pobyt  

w Warszawie. Może za rok lepiej zostać w domu zamiast wylewać frustrację na studentów.” 

„Na zaliczeniach doktor szybko "tracił humor", zadawał pytania, które coraz mocniej zagłębiały się  

w coraz trudniejsze zagadnienia z zakresu farmakologii. Niejednokrotnie wykazywał brak szacunku  

do studentów. Potrafił nie zaliczyć odpowiedzi, która zawierała 90% poprawnych odpowiedzi.  

Z premedytacją zadawał pytania, które znacznie wykraczały poza zakres wymaganej wiedzy.  

W czteroletniej karierze studenckiej na WUMie, nie spotkałam tak nieprzyjaznego i tak 

antystudenckiego wykładowcy.” 
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„Pan magister jako nauczyciel akademicki zdecydowanie nie powinien tak bardzo spoufalać się  

ze studentami, jak również nie powinien przekazywać im pytań na kolokwia.” 

„Asystent nie stosował zasad antyseptyki i podstawowej higieny, przechodząc od pacjenta do pacjenta 

bez mycia rąk i śmiejąc się ze studentów, którzy chcieli zdezynfekować lub umyć ręce. … Kontakt  

z pacjentami również pozostawiał wiele do życzenia. Informowanie rodziny pacjenta o tym, że ich bliski 

umiera chyba nie powinno odbywać się na korytarzu w towarzystwie 10 studentów i z lekarzem 

trzymającym ręce w kieszeniach.” 

„Chciałabym zwrócić uwagę  na fakt stosowania środków ochrony - pan Doktor w zasadzie nie stosuje 

rękawiczek podczas procedur medycznych na oddziale.” 

„Docent nie odpowiadał konkretnie na pytania, rozwodził się o wszystkim innym na około. Zwracał się 

do studentki per dupcia. Miał nieschludny strój-porwany fartuch.” 

„…Na oddziale, zdarzyła się sytuacja gdzie Pani wykazała się absolutnym brakiem empatii, powiedziała, 

że pacjent, który był w więzieniu i jest uzależniony od alkoholu nie zasługuje na współczucie  

i, że NALEŻY mu się cierpienie za to co w życiu robił. Podkreślam, że my nie wiemy nic na temat życia 

osobistego tego pacjenta, więc nie możemy oceniać jego działań w przeszłości, to kłóci się z tym,  

co powinna reprezentować sobą pielęgniarka. Pani doktor powinna uczyć nas tego, aby każdego 

pacjenta traktować równo, z szacunkiem. Po tym co powiedziała na temat tego pacjenta uznałam,  

że Pani doktor chyba źle wybrała swój zawód.” 

„Seminarium prowadzone przez tego Pana zostało poświęcone prawie w pełni na krytykę polskiego 

systemu nauczania, studentów i ich braków w praktycznym wykorzystywaniu wiedzy. Ze słów Pana 

Doktora wynikało, że uniwersytety w obecnych czasach i w ich obecnej formie są zbędne, a całą wiedzę 

medyczną można znaleźć w internecie. Ponad to Pan Doktor nie zapomniał uskutecznić autoreklamy 

swojej prywatnej praktyki lekarskiej, chwaląc się całej grupie dziekańskiej o tym, że najbliższy termin 

wizyty w jego prywatnym gabinecie dostępny jest w kwietniu przyszłego roku, ponieważ jest, cytując 

Pana …- "bardzo dobrym lekarzem i umie rozwiązywać problemy". Uważam takie zachowanie  

za niegodne piastowanego przez niego stanowiska oraz tytułu naukowego. Suma sumarum zajęcia 

prowadzone przez Pana … nie wniosły nic merytorycznego, nie poszerzyły w żaden sposób mojej wiedzy 

związanej z medycyną rodzinną, w dodatku czas przeznaczony na zajęcia wydłużył się  

o 10 minut od planowanego.” 

▪ wprowadzanie atmosfery strachu 

„Pan Doktor zdecydowanie posiada wiedzę z zakresu przedmiotu, którego naucza niemniej jednak 

przekazuje ją w sposób mało przystępny i w bardzo stresującej atmosferze. Podczas odpytywania 

studentów na zajęciach Pan doktor często wykraczał poza zakres zajęć, wprowadzał niepotrzebnie 

nerwową atmosferę. Podczas zajęć klinicznych zdarzało się, że nie odnosił się do studentów  

z szacunkiem.” 

„Według mnie polityka strachu nie jest dobrą metodą nauczania a loteria metodą decydowania o tym 

kto zda kolokwium jak w wyliczance "raz dwa trzy dziś kolokwium nie zdasz Ty"-stąd moja niska ocena 

dla tego prowadzącego. …” 

„Pani doktor ma oczywiście dużą wiedzę na temat prowadzonego przedmiotu, tego nie można  

jej zarzucić. Natomiast sposób w jaki prowadzone są zajęcia pozostawia wiele do życzenia.  

Studenci są przez nią często poniżani, byłam świadkiem sytuacji kiedy Pani doktor powiedziała 

studentce, że ta 'nadaje się do odpadów'. Pani Doktor często faworyzuje studentów, innych wybiera  

na kozły ofiarne. Jeśli student źle wykona powierzone zadanie Pani doktor powinna w uprzejmy sposób 

zwrócić uwagę oraz wyjaśnić jak wykonać to poprawnie, natomiast ona reaguje krzykiem, krytyką oraz 

często niemiłymi komentarzami w stosunku do studentów co sprawia, że wiele osób jest 

zestresowanych udziałem w tych zajęciach. Podczas jej zajęć nigdy nie wiadomo jak się zachować, 

ponieważ każda czynność może wywołać u niej wybuch złości. Zdecydowanie nie polecam ćwiczeń  

w pracowni z tą prowadzącą. …” 

„… Jest to osoba pozbawiona jakiejkolwiek empatii, wyrozumiałości czy cierpliwości. Zajęcia 

prowadzone są w atmosferze napięcia, studenci przyjeżdżający na lekcję często są poddenerwowani 

oraz zestresowani. Nie wpływa to dobrze na efektywność pracy. Pani … niestety oczekuję od swoich 

studentów niesamowitego geniuszu, który pozwoli im na perfekcyjne opanowanie zabiegu  
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po jednorazowym zabiegu, a każda odskocznia od tego jest komentowana w sposób złośliwy.  

Niestety Pani … zwraca się do studentów w sposób karygodny, często ubliżając ich umiejętnościom i 

inteligencji. Na każdych zajęciach pani … znęca się psychicznie nad studentami z czego mam wrażenie 

nie zdaję sobie sprawy. Po pomyłce czy błędzie padały zdania typu "ty jedynie nadajesz się do odpadów" 

lub tego podobne, które wyśmiewały osoby uczące się. Dodatkowo prowadząca odnosi się lekceważąco  

do innych prowadzących, krytykuję ich sposoby nauczania oraz wyrażania się o nich bez szacunku. 

Wszystko to jest mówione do studentów, myślę że takie sytuacje nie powinny w ogóle mieć miejsca. 

Zastanawia mnie czemu po takiej ilości opinii, pani doktor nadal pracuję ze studentami. Zachowanie 

prowadzącej to czysty mobbing.” 

„Prowadzący robił studentom na złość np. w czasie pisania wejściówki Pani dała 3 minuty na 

odpowiedzenie na 10 pytań i w czasie tych 3 minut ciągle rozpraszała piszących głośnym monologiem 

oraz co chwile pytała czy już napisaliśmy, chociaż minęła dopiero minuta. Prowadzący zwracał się do 

studentów w sposób niepedagogiczny np. na kolokwium poprawkowym całej sali osób oznajmiła,  

że przygotowała trudne kolokwium, bo jej nie zależy na tym żebyśmy zdali ten przedmiot oraz że to 

bez znaczenia jaką ma trudność bo i tak osoby przychodzące na poprawę zazwyczaj nie zdają …” 

„Nauczyciel szybko wpada w złość. Zdarzało mu się zwracać do studentów bez szacunku.  

Nie raz doprowadził kogoś do łez. Zajęcia z nim kojarzą się tylko ze stresem. Z przykrością stwierdzam, 

że były to zajęcia z najgorszą atmosferą w całym toku studiów.” 

„Nauczyciel wymagający, nie zawsze ocenia sprawiedliwie. Często zależy to od samopoczucia. 

Atmosfera na zaliczeniu bardzo stresująca zarówno ze względu na czas oczekiwania jak i poziom 

wymaganych treści.” 

„Co prawda nie miałam zajęć seminaryjnych z tym Panem, ale pojawiał się on na kolokwiach.  

Osoba z brakiem podstawowych zasad kultury. Brak szacunku do studentów. Wyśmiewanie ich z braku 

niewiedzy i nakładanie dodatkowego stresu podczas kolokwium np. sytuacja kiedy rozpoczęliśmy 

pisanie kolokwium 10 minut po czasie, ponieważ Pan … chciał cytuję: "ponapawać się naszym 

strachem". Uważam, że nie jest to osoba nadająca się do pracy ze studentami skoro zawsze wypomina 

im niewiedzę, nie dając nawet szansy się wykazać.” 

„Pani Doktor 3-ego dnia zajęć wymaga znajomości całego materiału, nie naucza, ośmiesza  

za popełnione błędy, wprowadza atmosferę strachu. Zdecydowanie nie polecam, większość studentów 

żywi nadzieję nie trafić na ćwiczenia do tej Prowadzącej.” 

▪ seksizm 

„…a jeśli chodzi o dziewczyny robi nie stosowne uwagi dotyczące ich płci oraz możliwości zajścia  

w ciążę, które odebrałam za bardzo seksistowskie i skrajnie nie na miejscu ….” 

„Homofobiczne i seksistowskie "żarciki" w trakcie seminariów rujnują ogólny dobry obraz Pana Doktora” 

„Beznadziejny nauczyciel, faworyzujący mężczyzn, ale nietolerujący gejów. Jego niestosowne żarty  

i uwagi na zajęciach sprawiają, że studenci czują się niekomfortowo” 

„…sposób odzywania się do studentów i używane słownictwo są niedopuszczalne. Asystent używa 

kolokwializmów a nawet zwrotów traktowanych jako obraźliwe i niesmaczne. Słowa "kupa" oraz "dupa" 

używał zamiast spójników. Kobiety traktuje lekceważąco. Rozumiem, że taki styl bycia reprezentuje 

Pan Doktor w wolnym czasie, ale powinien zostawiać go poza drzwiami szpitala.” 

„Bezczelny, wredny, chamskie i seksistowskie komentarze. O polityce społecznej na dobrą sprawę były 

tylko jedne zajęcia, ponieważ reszta była o tym gdzie to Pan Profesor nie był, kogo on to nie zna i jaki 

to on najlepszy i każdy go chce wszędzie, a on gwiazda zawsze odmawia.” 

„…Niejednokrotnie Pan Doktor swoich wypowiedziach stosował podteksty seksualne, a na zwrócenie 

uwagi obrażał się i kazał się przepraszać. Faworyzował niektórych studentów a jedna z "ulubienic"  

Pana Doktora otrzymała pytania egzaminacyjne. …” 

„To co się dzieje na zajęciach z Panem doktorem to są jakieś jaja, dosłownie. Chamskie, seksistowskie 

komentarze, brak szacunku, m a s a k r a. …” 

„Wiele seksistowskich uwag w stosunku do kobiet, chamskie odzywki. …” 

„Pan doktor jest obrzydliwym homofobem, seksistą, jego żarty były nie na miejscu,  

byliśmy zażenowani.” 
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„Doktor … odnosił się do nas bez szacunku, pytania komentował ordynarnymi, grubiańskimi  

i seksistowskimi żartami, dla studentek był opryskliwy, niemiły i zwracał się do dziewcząt w sposób 

nieprzyzwoity. Szowinista …” 

„Pan doktor nie szanuje kobiet, raz nawet wyrwało mu się określenie "dupcia" w stosunku do studentki. 

Zdecydowanie nieprzyjemne zajęcia.” 

„Pan doktor pozwalał sobie na seksistowskie żarty na zajęciach. …” 

„Pan Profesor w trakcie wykładu o uzależnieniach włączył filmik, który pokazywał kobiety,  

które nadużyły alkoholu. Kobiety te często miały obnażone piersi oraz miejsce intymne, jak i zostały 

pokazane jako 'gorsze' w ten sposób. Filmikowi towarzyszyła  wesoła muzyka. Poczułam się upokorzona 

jako kobieta i uważam, że nie powinno się udostępnić takich materiałów, nawet w ramach przerwy  

od wykładu …” 

▪ narzucanie swojego światopoglądu, preferencji politycznych 

„Chociaż prowadzący starał się zachęcić studentów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach, traktował 

nas lekko lekceważąco. Na porządku dziennym było urażanie uczuć religijnych czy poglądów 

politycznych (miało być zabawnie, ale chyba było zbyt ostro), a także wyśmiewanie osób, którym zrobiło 

się słabo lub mocno przeżyły dany przypadek.” 

„…Kolejną sprawą jaką chciałbym poruszyć to wypowiedź Pani Doktor w dniu 14 marca 2018 roku 

podczas omawiania rankingów związanych z globalizacją polityczną i pozycji różnych państw, w tym 

Polski. Przytoczę mniej więcej sens Pani Doktor, która zasugerowała że wysoka pozycja Polski  

przez obecne rządy może być zagrożona. Są to spekulacje, które na zajęciach nie powinny paść.  

Bardzo proszę o przekazanie tych uwag do Zakładu i Pani Doktor. …” 

▪ zwracano uwagę na to, że dla niektórych nauczycieli Wikipedia jest ważnym/głównym 

źródłem informacji: 

„Pan Doktor prowadził każde seminarium w formie albo monotonnego czytania slajdów,  

albo monotonnego czytania z kartki (na której były treści z Wikipedii). Przez to dochodziło czasami  

do zabawnych sytuacji, np. kiedy to z powodu literówki w tytule slajdu Doktor z kamienną twarzą 

opowiadał o białku nazwanym na cześć „Sonica Hedgehong – postaci z chińskiej bajki” (chodziło o jeża 

(ang. hedgehog) Sonica z japońskiego anime). Na jego seminarium również pierwszy raz od rozpoczęcia 

studiów zasnęłam na zajęciach, ponieważ były do tego stopnia „interesujące”. 

„…niektóre z zajęć były prowadzone na podstawie wydruków z Wikipedii (mogliśmy równie dobrze  

to sami przeczytać nie wychodząc z domu)” 

„Zajęcia z tą Panią Doktor były kompletną porażką i nieporozumieniem. Pani Doktor prowadziła zajęcia 

czytając slajdy, które były przekopiowane (nawet odnośniki czasem nie były usunięte) z WIKIPEDII !!! 

…” 

„Ta pani nie powinna prowadzić zajęć z tego przedmiotu. Widać, że wcześniej nie ma dostatecznej 

wiedzy z tego zakresu do przekazania. Do tego prezentacje robione na odwal się - przekopiowana 

Wikipedia SŁOWO W SŁOWO (nie chciało się pani nawet usunąć [Edytuj] z tekstu.) Proponuję wysłać 

panią na kurs tworzenia prezentacji w power poincie, bo na razie slajdy wyglądają tragicznie - tekst  

w rozmiarze uniemożliwiającym przeczytanie, czasami w dziwnych kolorach.” 

▪ mówienie na zajęciach o swoich prywatnych sprawach 

„Doktor nie przekazywał na zajęciach wiedzy z ortopedii tylko musieliśmy wysłuchiwać jego prywatnych 

filozofii na temat medycyny, studentów, systemu opieki zdrowotnej. …” 

„… Anegdotki z jego życia prywatnego zajmowały za dużo czasu podczas zajęć.” 

„1. Na seminariach wolałabym słuchać o czymś innym niż życie prywatne Pani Magister …” 
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5.3 | Komentarze studentów English Division 

Studenci ED wyrazili 39 opinii dotyczących prowadzących na WUM zajęcia w języku angielskim; 

osiem z tych opinii to opinie studentów 4-year programme; 28 to opinie studentów 6-year programme;  

zaś trzy to opinie studentów English Dentistry Division. Większość (25) komentarzy miało charakter 

pozytywny – podkreślało zalety prowadzących; 10 komentarzy miało charakter negatywny; zaś cztery 

komentarze miały charakter mieszany. 

W komentarzach pozytywnych dotyczących pracy nauczycieli ED podkreślano: 

▪ wysokie umiejętności dydaktyczne, 

▪ zaangażowanie w prowadzone zajęcia, 

▪ umiejętność zaangażowania/zainteresowania studentów, 

▪ płynne posługiwanie się językiem angielskim, 

▪ dobre uporządkowanie materiału ułatwiające przyswojenie/zapamiętanie, 

▪ życzliwy, pełen szacunku stosunek do studentów, 

▪ chętne i wyczerpujące odpowiadanie na pytania/maile, 

▪ umiejętne powiązanie teorii z praktyką 

W komentarzach negatywnych studenci wymieniali: 

▪ lekceważący stosunek prowadzących do zajęć, 

▪ złe wykorzystanie czasu przez prowadzących, częste spóźnienia, 

▪ nieprzestrzeganie ustalonych reguł dotyczących zaliczeń, 

▪ nieuprzejmy, lekceważący stosunek do studentów, 

▪ słabą znajomość języka angielskiego, 

▪ zbyt mało kontaktów z pacjentem, 

▪ zbyt dużo uwagi poświęcone sprawom nieistotnym (pisanie raportu, a nie badanie pacjenta)  

Komentarze mieszane łączyły pozytywne i negatywne opinie dotyczące prowadzących, i tak: 

▪ prowadzący przygotował wartościowe prezentacje, ale jedynie odczytał je na głos, 

▪ prowadzący jest kompetentnym nauczycielem, ale zdarzają mu się niemiłe uwagi, 

▪ prowadzący zna się na rzeczy, ale zabrakło czasu na głębsze omówienie tematu 

▪ prowadzący dobrze prowadził zajęcia, ale zdarzało mu się zbaczać z tematu 

Opinie dotyczące zajęć na ED 

Studenci ED wyrazili 47 opinii dotyczących zajęć prowadzonych na WUM w języku angielskim; 

dziewięć z nich wyrazili studenci kierunku 4-year programme, a 38 studenci kierunku 6-year programme.  

Na temat zajęć nie wypowiedział się w pytaniu otwartym żaden student kierunku English Dentistry Division. 

Większość (26) komentarzy miało charakter negatywny – krytyczny wobec zajęć; 13 komentarzy miało 

charakter pozytywny – podkreślający zalety zajęć, zaś osiem komentarzy było mieszanych. 

W komentarzach pozytywnych dotyczących zajęć na ED podkreślano: 

▪ dobrą organizację zajęć, 

▪ jasne wymagania do egzaminu, 

▪ podanie terminu egzaminu z dużym wyprzedzeniem, 

▪ wysokie zaangażowanie nauczycieli, 

▪ poczucie studentów, że dużo się nauczyli, 

▪ zajęcia praktyczne, uczące potrzebnych rzeczy 

W komentarzach negatywnych dotyczących zajęć na ED studenci wymieniali: 

▪ brak zajęć praktycznych, choć takie były wyspecyfikowane w sylabusie, 

▪ zajęcia zbyt skoncentrowane w czasie, żeby przyswoić informację, 
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▪ problemy lokalowe, 

▪ brak zaangażowania nauczycieli, lekceważenie, częste spóźnienia, 

▪ złą organizację zajęć, nieinformowanie o egzaminach, literaturze itd., 

▪ egzamin z innych materiałów niż podręcznik (z prezentacji, których studenci nie dostali), 

▪ nieprzestrzeganie ustaleń w sprawie zaliczeń, 

▪ całkowity brak albo bardzo mało kontaktu z pacjentem,  

▪ zajęcia powielały materiał z innego kursu (kurs chirurgii onkologicznej powielał dokładnie zajęcia  

z chirurgii ogólnej), 

▪ niejasno lub błędnie napisane pytania egzaminacyjne, 

▪ prezentacje, z których nie da się uczyć, 

▪ brak powiązania między egzaminem a tym co było na zajęciach, 

▪ niewłaściwa organizacja kursu: egzamin powinien być zaraz po kursie, a nie pół roku później, 

▪ egzamin zbyt łatwy, niczego nie sprawdzał, 

▪ egzamin niewspółmiernie trudny do tego co było na zajęciach, 

▪ problemy ze strojami ochronnymi na zajęciach praktycznych, 

▪ zajęcia niczego nie nauczyły, 

▪ problemy z tłumaczeniem wywiadu z pacjentem przy łóżku 

Komentarze mieszane łączyły pozytywne i negatywne opinie dotyczące zajęć: 

▪ zajęcia były bardzo wartościowe, ale niemiła i opryskliwa sekretarka zakładu, 

▪ same zajęcia były w porządku, prowadzący sympatyczni; ale zbyt mało kontaktu z pacjentem, kurs źle 

umieszczony w toku nauczania, a spora część materiału powielała treści z innego przedmiotu, 

▪ do samych zajęć nie było zastrzeżeń; ale w czasie kursu nie było materiałów do ćwiczenia szycia 

chirurgicznego innych niż banany a nierzetelne sprawdzanie obecności pozwalało na nadużycia 

nieuczciwych studentów (koledzy wpisywali się za nich na liście obecności), 

▪ prowadzący mili i pomocni, ale często spóźniali się na zajęcia, 

▪ zajęcia w porządku, ale źle zorganizowane, złe warunki lokalowe, zbyt łatwy egzamin, 

▪ podobała się praktyczna część kursu; nie podobała się część seminaryjna 

5.4 | Komentarze do ankiety 

W roku akademickim 2017/2018 studenci, kolejny już raz, zgłosili znacznie mniej uwag w odniesieniu  

do samej ankiety. Komentarze dotyczyły głównie problemu z oceną osoby prowadzącej zajęcia. 

Problem z oceną osoby prowadzącej zajęcia. 

Podobnie jak w poprzednich latach, respondenci zwracali uwagę na niekompletną bazę osób 

prowadzących zajęcia w WUM. Nadal zdarzało się, że na liście osób przypisanych do danych zajęć 

(pobieranej z systemu Pensum) i/lub na liście „wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia w WUM” 

studenci nie mogli znaleźć osoby, którą chcieli ocenić. ponieważ kwestionariusz oceny przedmiotu nie mógł 

zostać wysłany bez dokonania oceny co najmniej jednego nauczyciela, studenci oceniali osobę losowo 

wybraną z listy. Fakt ten może mieć nieznaczny (ze względu na stosunkowo niewielką skalę występowania 

zjawiska) wpływ na uzyskane wyniki. 

Studenci tłumaczyli, że, nie mogąc znaleźć prowadzących na liście, oceniają losowo wybrane osoby, 

gdyż tylko w ten sposób mogą zakończyć ankietę. 

„System przypisuje do przedmiotu nauczyciela, który nie prowadził zajęć w tej grupie.” 

„Szczerze mówiąc, nie wiem, kim jest ten Pan, bo nie ma jego zdjęcia. Ale zajęcia mieliśmy z dwoma 

mężczyznami - jeden wysoki, w kitce i drugi, z bujnym wąsem. Nie wiem, komu piszę właśnie opinię,  

ale obaj byli bardzo sympatyczni i pomocni.” 

„nie znam nikogo z osób prowadzących więc wybrałem pierwszą z brzegu” 

„Brak jakiegokolwiek prowadzącego do wyboru, więc wybrałem losowego wykładowcę, aby móc zakończyć 

ankietę.” 
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„Chyba nie miałam z panem doktorem zajęć, ale nie pamiętam kto je prowadził a pan doktor jest pierwszy 

na liście a kogoś wybrać muszę”  

„Nie pamiętam nazwiska prowadzącego, ale mam nadzieje, że to ta Pani lekarz, która widać, że kocha 

swoja pracę i sprawia jej przyjemność dzielenie się informacjami ze studentami” 

„Mogliście dać zdjęcie, można by się chociaż dowiedzieć jak wygląda :D” 

Podobnie jak w ubiegłych latach brak możliwości oceny nauczyciela często wynikał z faktu, że studenci  

albo nie pamiętali, albo nie wiedzieli z kim mieli zajęcia. Od pięciu lat w systemie ankietowania 

zamieszczane są (i na bieżąco uzupełniane) zdjęcia osób prowadzących zajęcia, które mają pomóc  

w ich rozpoznaniu. Niestety, baza zdjęć, na co zwracają uwagę uczestnicy badania, wciąż nie jest kompletna  

i w związku z tym nie zawsze jest pomocna przy wyborze właściwego nauczyciela.  

„bez zdjęć nie potrafię stwierdzić z kim miałem zajęcia (każdego dnia inny asystent)” 

 „Dlaczego muszę opisywać jednego prowadzącego??? Nawet nie za bardzo kojarzę tą Panią.” 

„Nie mieliśmy ani jednych zajęć z tą Panią. Tylko ta pozycja była do wyboru, a nie pamiętam nazwisk 

Panów, którzy prowadzili te zajęcia.” 

„Nieodpowiedni przydział osoby do przedmiotu. Zajęcia były prowadzone z kimś innym.” 

„Trudno jest oceniać osobę, której się nie widziało na oczy. Zajęcia w których brałam udział prowadziło 

dwóch panów.” 

„Szczerz to nie pamiętam czy to ten wykładowca miał z nami, dlatego oceniłam wszystko na "trudno 

powiedzieć"- proszę nie brać tego pod uwagę” 

„Niestety nie pamiętam nazwisk prowadzących więc oceniłam Panią prowadzącą, z którą mieliśmy ostatnie 

zajęcia i zaliczenie (młoda blondynka). Natomiast chciałabym zaznaczyć, iż pierwsze zajęcia mieliśmy  

z Panią w średnim wieku, która nie zwracała się do nas z szacunkiem, była bardzo niemiła, ciągle przerywała 

w trakcie wypowiedzi, w zasadzie nie pozwalała wypowiedzieć się.” 
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6 | Charakterystyka zbiorowości respondentów 

Analiza danych uzyskanych z Centralnej Bazy Studentów pozwala stwierdzić, że zmiennymi różnicującymi 

fakt udziału w badaniu są: wiek, wydział, forma i typ studiów oraz średnia ocena z dotychczasowych 

egzaminów. Płeć w zasadzie nie różnicuje zbiorowości studentów – odsetek kobiet i mężczyzn w obu 

grupach (tych, którzy wzięli udział w badaniu i tych, którzy nie wzięli) jest bardzo zbliżony. Ze względu  

na konieczność zapewnienia pełnej anonimowości uczestników badania, nie ma możliwości porównania 

wyników ankiety dla rożnych grup zbiorowości studentów. 

 

udział w badaniu 
2017/2018 

ogółem 

tak nie % n 

płeć 
mężczyzna 25,32% 27,20% 26,35% 2598 

kobieta 74,68% 72,80% 73,65% 7262 

wiek 

poniżej 18 lat 0,00% 0,04% 0,02% 2 

18-20 lat 21,29% 7,79% 13,90% 1371 

21-24 lata 67,25% 59,93% 63,25% 6236 

25-30 lata 9,45% 29,07% 20,18% 1990 

31-35 lat 1,01% 1,37% 1,21% 119 

36+ lat 1,01% 1,78% 1,43% 141 

brak danych 0,00% 0,02% 0,01% 1 

wydział 

I Wydział Lekarski 40,47% 23,46% 31,17% 3073 

II Wydział Lekarski 18,13% 25,76% 22,30% 2199 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 8,55% 5,84% 7,07% 697 

Wydział Farmaceutyczny 9,92% 10,61% 10,29% 1015 

Wydział Nauki o Zdrowiu 22,92% 34,34% 29,17% 2876 

forma 
studiów 

niestacjonarne (wieczorowe) 10,23% 5,53% 7,66% 755 

niestacjonarne (zaoczne) 2,06% 5,62% 4,01% 395 

stacjonarne 87,71% 88,86% 88,34% 8710 

typ studiów 

I-go stopnia 24,49% 24,75% 24,63% 2429 

II-go stopnia 7,59% 21,01% 14,93% 1472 

jednolite 67,92% 54,24% 60,44% 5959 

średnia ocena 

do 2,5 2,48% 4,49% 3,58% 353 

2,51-3,0 10,36% 8,55% 9,37% 924 

3,01-3,5 23,17% 22,58% 22,85% 2253 

3,51-4,0 34,18% 32,93% 33,50% 3303 

4,01-4,5 22,39% 19,08% 20,58% 2029 

4,51-5,0 5,06% 3,06% 3,97% 391 

brak danych 2,35% 9,31% 6,16% 607 

Źródło: Centralna Baza Studentów, według stanu na dzień 10 października 2017 r. 

Najważniejsze wnioski dotyczące struktury: 

▪ Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach i tym razem wraz z wiekiem malało zainteresowanie 

udziałem w badaniu; studenci z najmłodszych grup wiekowych (18-20 lat i 21-24 lata) liczniej 

uczestniczyli w badaniu, niż to wynika z udziału tych grup w populacji studentów WUM; 

▪ studenci studiów niestacjonarnych (wieczorowych) chętniej brali udział w badaniu, niż studenci studiów 

stacjonarnych; 

▪ studenci studiów jednolitych znacznie chętniej, niż studenci studiów I i II stopnia, uczestniczyli 

w badaniu; 
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▪ studenci, których średnia z egzaminów jest niższa niż 2,51, mniej chętnie angażowali się w badanie  

niż pozostali; 

▪ studenci I WL i WLD stosunkowo chętniej, niż studenci pozostałych wydziałów, brali udział w ankiecie. 
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7 | Najważniejsze ustalenia - streszczenie 

W roku akademickim 2017/2018 nastąpił wzrost liczby respondentów ankiety studenckiej. W badaniu 

wzięło udział 46% (4467 osób) studentów WUM. W roku 2016/2017 w badaniu wzięło udział  

38% studentów WUM. 

Najwyższy odsetek studentów (59%) wziął udział w ankiecie na I WL. W odniesieniu do kierunków studiów 

– najliczniej wypełnili ankietę studenci kierunku lekarskiego I WL (61%). 

Student, który wziął udział w badaniu, wypełnił, podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej, średnio  

ok. 11 kwestionariuszy przedmiotu i ocenił ok. 12 nauczycieli. Oceniono 558 przedmiotów i 2713 nauczycieli 

akademickich. W raporcie uwzględniono 50372 kwestionariuszy przedmiotów (vs. 38500 w poprzedniej 

edycji) i nieco ponad 55100 ocen nauczycieli (vs. 41800 rok wcześniej). 

Średnie oceny zajęć i nauczycieli akademickich (w skali Uczelni) utrzymały się na poziomie z ubiegłego 

roku.  

Średnia ocena zajęć dydaktycznych realizowanych na WUM wyniosła 4,04 (w skali 1-5; w porównaniu 

z 4,05 w roku 2016/2017, 4,00 w roku 2015/16, 3,96 w roku 2014/15 i 3,92 w roku 2013/14).  

Identycznie jak w ubiegłych latach, studenci najwyżej ocenili przejrzystość warunków zaliczania 

przedmiotów, a stosunkowo najmniej respondentów zgodziło się z opinią, że literatura obowiązkowa była 

dostępna w bibliotece/czytelni WUM.  

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania: 

▪ zdaniem 86% uczestników badania warunki zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone na początku 

zajęć i były stosowane, 

▪ w opinii 80% respondentów założony w sylabusie program zajęć został zrealizowany, 

▪ 78% studentów WUM jest zdania, że zajęcia, w których brali udział, poszerzyły ich wiedzę, 

▪ 77% studentów, którzy wzięli udział w badaniu, pozytywnie oceniło jakość udostępnionych materiałów 

dydaktycznych (w formie drukowanej lub elektronicznej), 

▪ większość uczestników badania (75%) zgodziła się z opinią, że znajomość literatury obowiązkowej 

wystarczyła do zaliczenia przedmiotu, 

▪ 71% wszystkich badanych podzieliło opinię, że zajęcia, w których brali udział, były istotnym elementem 

ich studiów, 

▪ ponad 2/3 respondentów (68%) stwierdziło, że zajęcia pozwoliły im rozwinąć lub zdobyć nowe 

umiejętności, 

▪ jedynie 64% badanych odpowiedziało, że literatura obowiązkowa jest dostępna w uczelnianej 

bibliotece/czytelni. 

Podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej, większość respondentów (86%) potwierdziła, że podczas zajęć 

klinicznych zapewniono im kontakt z pacjentem, ale aż 24% ankietowanych (tak jak miało to miejsce rok 

wcześniej) odpowiedziało, że nie umożliwiono im udziału w procedurach medycznych. W opinii 

zdecydowanej większości respondentów, podczas zajęć praktycznych zapewniono studentom odpowiednie 

pomoce dydaktyczne, tj. preparaty, narzędzia, urządzenia itp. (89% twierdzących odpowiedzi)  

oraz stosowano niezbędne środki ochrony (95%). 

Średnia ocena nauczycieli akademickich Uczelni wyniosła 4,37 (w skali 1-5, w porównaniu z 4,35  

w roku 2016/2017, 4,33 w roku 2015/2016, 4,30 w roku 2014/2015 i 4,27 w roku 2013/2014).  

Kadra każdego z Wydziałów została oceniona powyżej 4. Najlepsze wyniki (trzeci rok z rzędu) uzyskali 

nauczyciele WLD – średnia 4,41, natomiast najniższe WF – średnia – 4,32. Średnie oceny  

na poszczególnych Wydziałach są do siebie zbliżone.  

Identycznie jak w ubiegłych latach najwyżej oceniono przygotowanie nauczycieli do zajęć, a najniżej 

umiejętność zainteresowania studentów tematyką zajęć. 
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Studenci zgłosili ponad 13800 komentarzy dotyczących zajęć i nauczycieli (o 3200 więcej niż w ubiegłym 

roku). Blisko 6700 wypowiedzi (49%) odnosi się do zajęć dydaktycznych, a ponad 7200 dotyczy nauczycieli 

akademickich. Wśród komentarzy dotyczących kadry dominują komentarze pozytywne (67% wszystkich 

uwag).  

W uwagach krytycznych na temat zajęć studenci, podobnie jak w ubiegłych latach, zwracali uwagę na: 

▪ niespójną konstrukcję programu kształcenia, 

▪ nieodpowiedni sposób prowadzenia zajęć, 

▪ złe przygotowanie oraz organizację zajęć dydaktycznych, 

▪ złą organizację i sposób prowadzenia zajęć klinicznych/praktycznych (w tym zbyt dużą liczebność grup), 

▪ problem z dostępem do procedur medycznych, 

▪ mało efektywne wykorzystanie czasu zajęć, 

▪ niejasne, niekonsekwentnie stosowane i/lub niejednolite zasady oceniania studentów, 

▪ nieodpowiednie warunki prowadzenia zajęć, 

▪ problemy związane z e-learningiem, 

▪ niską jakość i dostępność materiałów i pomocy dydaktycznych, w tym literatury przedmiotu. 

W uwagach krytycznych na temat nauczycieli akademickich studenci, podobnie jak w ubiegłych latach, 

najczęściej wskazywali na: 

▪ niskie kompetencje merytoryczne niektórych nauczycieli (przejawiające się np. w prezentowaniu 

nieprzydatnej, błędnej, i/lub nieaktualnej wiedzy, kwestionowaniu obowiązującej wiedzy itp.), 

▪ niedostateczne przygotowanie i umiejętności dydaktyczne nauczycieli (w tym „czytanie slajdów”), 

▪ niewielkie zainteresowanie niektórych nauczycieli prowadzonymi zajęciami i/lub wychodzenie podczas 

zajęć (w tym małej dostępności nauczycieli podczas zajęć klinicznych), 

▪ niepunktualność i/lub nieobecność nauczycieli na zajęciach, 

▪ ocenianie studentów według niejasnych, niesprawiedliwych kryteriów i zasad, 

▪ niską kulturę osobistą, brak szacunku do studentów, pacjentów, arogancję, używanie wulgaryzmów, 

▪ dyskryminowanie studentów, niestosowne zachowanie, 

▪ próby narzucania swoich poglądów politycznych, światopoglądu, 

▪ mówienie na zajęciach o swoich prywatnych sprawach. 

Z punktu widzenia jakości kształcenia istotna jest szczegółowa analiza wypowiedzi opisowych studentów 

na poziomie wydziałowym i poszczególnych jednostek, w celu zidentyfikowania przyczyn wysokiej  

lub niskiej oceny poszczególnych zajęć i nauczycieli oraz podjęcia stosownych działań doskonalących. 

▪ podjęto działania (konsultacje dziekańskie) w stosunku do nauczycieli, wobec których zgłoszono 

negatywne komentarze dotyczące zachowań i wypowiedzi powodowanych uprzedzeniami 

i stereotypami przypadków poniżania i dyskryminowania studentów lub niestosownego zachowania 

wobec nich,  

▪ przeprowadzono blisko 100 hospitacji zajęć dydaktycznych,  

▪ zorganizowano warsztaty i konsultacje z zakresu doskonalenia dydaktycznego dla ponad  

100 nauczycieli WUM, w tym wprowadzono obowiązkowe szkolenia z dydaktyki dla nowozatrudnionych, 

▪ zwiększono nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych studentów, 

▪ stworzono ogólnouczelniany system e-learningu wspierający kształcenie studentów (100 e-zajęć  

i materiałów dydaktycznych), 

▪ uruchomiono uczelniane Centrum Symulacji Medycznych i rozpoczęto prace nad utworzeniem 

Centrum Edukacji Medycznej, 

▪ uhonorowano najwyżej ocenionych nauczycieli nagrodą „Kryształowy Lancet”, 

▪ podjęto inne działania doskonalące – patrz rozdział 1.7. 

W kolejnych latach kontynuowane będą działania mające na celu rozwój ankiety (w tym zwiększenie 

wskaźnika odpowiedzi) i wykorzystywania zebranych danych do doskonalenia jakości kształcenia 

w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 


