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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 2018/2019. 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 roku 2018/2019, tak jak w latach poprzednich, podjęte zostały działania doskonalące w odpowiedzi  

na problemy zgłoszone przez studentów w ankietach, zarówno na poziomie indywidualnym,  

jak i instytucjonalnym. 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. 

1.1 | Cele ankiety 

Celem ankiety jest: 

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

▪ wykorzystanie zebranych opinii do analizy, oceny 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, 

▪ do planowania szkoleń doskonalących dla nauczycieli akademickich, 

▪ do identyfikacji mocnych i słabych stron procesu kształcenia,  

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

  

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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W szczególności, na podstawie analizy opinii studenckich: 

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

propozycje i plan działań doskonalących na poziomie ogólnouczelnianym; 

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

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

kierunków/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, 

określaZarządzenie Rektora nr 92/2014.  

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 w ramach wymiany 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 Pensum. Dziekanat ma możliwość oznaczenia w BAZUSie 

przedmiotów, które dany student realizował poza WUM (np. za granicą, w ramach programu wymiany 

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

Student może wypełnić kwestionariusz danego przedmiotu tylko raz.  

                                                      
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. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwig6q_3gYjmAhVms4sKHdPiAmkQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fplatformaq.wum.edu.pl%2FHome%2FSciagnijPlik%2F3a0f8d59-8292-45cd-b693-78c993b83160&usg=AOvVaw2a0jR3TYQSpsqXxgKqpZYx
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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 planu studiów każdego uczestnika 

badania); 

▪ automatycznego zaznaczenia w BAZUSie prowadzonym przez Dziekanat, że konkretny student 

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

a nie „jakich” odpowiedzi udzielił. 
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Mechanizm ankiety zapewniający jej anonimowość został zaprojektowany i zweryfikowany przy 

współpracy przedstawicieli studentów uczestniczących w pracach nad narzędziem. 

1.3 | Przedmiot ankiety 

Przedmiotem badania są: 

▪ zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uczelni w roku 2018/2019 (na wszystkich kierunkach, 

specjalnościach i formach studiów I, II stopnia oraz studiach 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 takie same  

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

je prowadzących. W edycji 2018/2019 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 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 o jego/jej ogólną 

ocenę. W przypadku osób prowadzących zajęcia w języku angielskim, studenci oceniali biegłość 

nauczycieli w posługiwaniu się tym językiem. 

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. 
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Kwestionariusz przedmiotu 2018/2019 

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 dot. 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 dot. nauczyciela  
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1.4 | Czas trwania i częstotliwość ankiety 

W edycji 2018/2019, etap zbierania danych empirycznych obejmował okres od 26 marca  

do 6 października 2019 r.2 Na rysunku 3 zaznaczono punkty wskazujące momenty czasowe istotne 

przy opisie dynamiki spływu ankiet do bazy. 

 

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

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich edycjach, przez pierwsze 2 miesiące dostępności ankiety 

w bazie znalazło się około 6% kwestionariuszy, a po 6 miesiącach ok. 60%. Od końca lipca 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. 57% wszystkich ankiet  

(w roku akademickim 2017/2018 w tym samym okresie studenci wypełnili ok. 54% ankiet,  

w 2016/2017 - blisko 66% ankiet, w 2015 r. - 61%, w 2014 r. - 55%, a w 2013 r. - 43%). 

                                                      
2 W poprzednich latach okresy zbierania danych wyglądały następująco:  

w edycji 2012/2013 czas dostępu do ankiety wynosił ok. 10 miesięcy (od 27 listopada 2012r. do 29 września 2013r.),  

w edycji 2013/2014 czas dostępu do ankiety wynosił ok. 6 miesięcy (od 26 marca 2014r. do 1 października 2014r.),  

w edycji 2014/2015 czas dostępu do ankiety wynosił ok. 9 miesięcy (od 1 grudnia 2014r. do 5 października 2015r.), 
w edycji 2015/2016 czas dostępu do ankiety wynosił ok. 8 miesięcy (od 25 stycznia 2016r. do 4 października 2016r.), 

w edycji 2016/2017 czas dostępu do ankiety wynosił ok. 8 miesięcy (od 14 stycznia 2017r.do 8 października 2017r.), 

w edycji 2017/2018 czas dostępu do ankiety wynosił niecałe 8 miesięcy (od 28 lutego 2018r.do 14 października 2018r.). 
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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 raporcie on-line dla poszczególnych jednostek oraz w raporcie przedmiotów, nie występują 

jednak w rankingach wydziałowych, ani nie były brane pod uwagę w niniejszym raporcie.  

W raportach dostępnych on-line, jak również na potrzeby niniejszego raportu, w przypadku 

prezentowania średnich ocen poszczególnych jednostek dydaktycznych, przyjęto jako minimum 

8 wypełnionych kwestionariuszy. Jednostki ocenione przez mniejszą liczbę studentów nie były brane  

pod uwagę przy sporządzaniu list najwyżej/najsłabiej ocenionych jednostek. 

Raport indywidualny 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 1 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 raz, głos studentów został zachowany. Niestety, nawet przy przyjętym minimum 

2 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 BAZUS, dodania zdjęć nauczycieli akademickich oraz rezygnacji  

z możliwości ręcznego 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 i późniejszych latach skorzystano  

z tej procedury kilka razy. 

Pełna transparentność wyników ujawniła pewne problemy, ale jednocześnie stała się przyczynkiem  

do dalszej dyskusji nad jakością kształcenia oraz do rozwoju uczelnianej kultury jakości. W pracach  

nad nową wersją ankiety, która została opracowana3 przez powołany do tego zespół, uwzględnione 

zostały 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 

W ostatniej, omawianej w poniższym raporcie, edycji badania, w jednej z wypowiedzi znalazła się 

informacja, która pokazuje, że dla niektórych nauczycieli akademickich ankieta studencka  

jest ważna: 

„… Ocena końcowa zależała od wyniku ankiety, którą wykonała przed wystawieniem ocen na temat zajęć 

i jakości nauczania przez nią (powiedziała, że zachowa na wypadek, jakby ta ankieta studencka wyszła 

niepomyślnie dla Niej jako alibi przed szefem wydziału) …” 

Sygnały otrzymane od studentów świadczą, że nauczyciele akademiccy zapoznają się z informacjami 

zgromadzonymi w ankietach studenckich. Nie znaczy to jednak, że informacje te mają wpływ  

na modyfikację lub zmianę ich nawyków: 

                                                      
3 W roku akademickim 2018/2019 powołano zespół w celu opracowania nowej wersji ankiety oceniającej zajęcia i nauczycieli 

akademickich prowadzących te zajęcia. Obecnie ankieta ta jest w fazie testów. 
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„Prowadząca swój pierwszy wykład zaczęła od słów "co roku piszecie mi w ankietach, że za szybko mówię 

i przewijam slajdy, ale wolniej nie potrafię, więc będzie szybko". Jest to przykre, że od razu daje 

studentom do zrozumienia, że pisanie tego w ankiecie nic nie da. Na dodatek prowadząca nie udostępnia 

treści swoich prezentacji, więc sporządzanie notatek na zajęciach to istny wyścig z czasem.” 

Podobnie jak rok wcześniej również w omawianej edycji badania nie odnotowano żadnego 

przypadku zastraszania studentów dokonujących oceny jakości pracy nauczycieli. 

1.7 | Wykorzystanie wyników ankiety studenckiej 

Podobnie jak w poprzednich latach również w roku akademickim 2018/2019 podjęto liczne działania 

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

1. Podjęto działania w stosunku do nauczycieli, którzy w ostatnich 3 latach uzyskali w ankiecie 

najniższe na wydziale oceny studentów oraz nauczycieli, wobec których zgłoszono negatywne 

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

Medycznym nie powinno być przyzwolenia. W tym zachowań i wypowiedzi powodowanych 

uprzedzeniami i stereotypami (rasistowskich, seksistowskich, ksenofobicznych, homofobicznych i in.), 

przypadków poniżania i dyskryminowania studentów lub niestosownego zachowania wobec nich.  

Odbyły się m.in. konsultacje mające na celu omówienie wyników ankiety oraz wymaganych działań 

korygujących.  
2. Monitorowanie i utrzymanie jakości kształcenia po połączeniu I i II Wydziału Lekarskiego 

i powstaniu Wydziału Lekarskiego. 

3. Monitorowanie i utrzymanie jakości kształcenia w nowoutworzonym Wydziale Medycznym. 

4. Kontynuowanie procesu hospitacji zajęć dydaktycznych uwzględniających zmiany dokonane  

w treści procedury hospitacji (Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych (ZR 136/2018).  

Dokonane zmiany dotyczą wprowadzenia do opisanego systemu nowego charakteru hospitacji 

(hospitacji interwencyjnej), wprowadzenia hospitacji międzywydziałowych oraz braku konieczności 

informowania osoby hospitowanej o dokładnym terminie hospitacji. 

5. Kontynuacja programu obowiązkowych szkoleń z nowoczesnych metod dydaktycznych  

dla nowo zatrudnionych nauczycieli WUM (w III edycji szkolenia wzięły udział 34 osoby)  

oraz zorganizowanie warsztatów i konsultacji z zakresu doskonalenia dydaktycznego. 

6. Rozpoczęcie projektu Forum Akademickiego – programu integrującego społeczność akademicką WUM 

wokół zagadnień związanych z rozwojem dydaktyki i dydaktyków. W trakcie dwóch spotkań,  

które dotychczas odbyły się w ramach Forum Akademickiego, poruszono zagadnienia związane  

z tworzeniem i ewaluacją pytań egzaminacyjnych oraz dynamiką motywacji.  

7. Wprowadzenie symulacji i egzaminów OSCE do programów kształcenia na poszczególnych 

kierunkach. W grudniu 2019 r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego  

pod budowę nowoczensgo Centrum Symulacji Medycznych WUM. 

8. Kontynuowano rozwój ogólnouczelnianego systemu e-learningu wspierającego kształcenie 

studentów (72 e-zajęcia w roku akademickim 2018/2019, 91 e-zajęć w roku akademickim 

2019/2020). 

9. Zorganizowano VI edycję konferencji Dzień Kultury Jakości Uczelni poświęconą nowoczesnej 

edukacji medycznej, w której wzięło udział 100 nauczycieli WUM. 

10. Zorganizowano konkurs na najciekawszą inicjatywę dydaktyczną podnoszącą jakość kształcenia  

w WUM – „Orzeł WUM”. Laureatką edycji 2019 została lek. Olga Rostkowska – doktorantka  

z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, którą nagrodzono za projekt 

„Zestaw narzędzi i metod diagnostycznych wykorzystywanych na zajęciach z chorób wewnętrznych 

dla różnych kierunków na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”. 

11. Powołano Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej WUM. CDEM WUM jest jednostką 

skupiającą w swojej strukturze Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia, Centrum Symulacji 

Medycznych oraz Biuro Projektów Dydaktycznych, których zadaniem jest poprawa jakości kształcenia. 

Podstawowym celem CDEM WUM jest modyfikacja programów kształcenia w taki sposób, by z jednej 

strony studenci mogli bardziej efektywnie nabywać kwalifikacje i byli lepiej przygotowani  

do wymagań współczesnego rynku pracy. Z drugiej zaś strony, by ułatwić nauczycielom akademickim 

uzyskiwanie efektów kształcenia w nowoczesny sposób, dostosowany do potrzeb współczesnych 

https://platformaq.wum.edu.pl/Home/SciagnijPlik/1a120c56-2bd8-45b2-8a21-b911f7dbb49a
https://platformaq.wum.edu.pl/Home/Strona/Szkoleniadlanauczycieliakademickich
https://www.wum.edu.pl/2019-05-21-dzien-kultury-jakosci-uczelni
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studentów, jak również dający satysfakcję z przywileju, jakim jest możliwość przekazywania wiedzy 

oraz kształtowania postaw etycznych i zawodowych. 

12. Rozpoczęto realizację kompleksowego programu rozwoju dydaktyki WUM pn. Akademia 

Innowacyjnej Dydaktyki (WUM AID). Projekt o budżecie w wysokości 12 mln PLN  

jest realizowany w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2022 r. 

13. Kontnuowano pracę nad wdrożeniem nowego systemu Wirtualnego dziekanatu, w tym e-indeksu. 

14. Rozpoczęto pracę nad wdrożeniem aplikacji mobilnej dedykowanej studentom, zapewnijącą,  

oprócz dostępu do planu zajęć, informacje o płatnościach oraz wykaz ocen. 

15. Oddano do użytku dwie dodatkowe sale komputerowe (100 stanowisk) przeznaczone  

do przeprowadzania egzaminów elektronicznych. Oprócz wspomnianych sal, w ramach tego samego 

projektu, opracowano system informatyczny do przeprowadzania egzaminów elektronicznych. 

16. Rozpoczęto prace związane z uruchominiem procedury przetagowej na Zintegrowany System 

Informacji Zwrotnej. Sysytem, oparty o aplikację mobilną, będzie służył przeprowadzaniu ankiet  

na temat zajęć (klinicznych, teoretycznych, praktycznych) zaraz po ich zakończeniu. 

17. Podpisano umowę z pracownikami Charité – Universitätsmedizin Berlin: prof. dr med. Harmem 

Petersem i dr Sabine Gehrke-Beck, którzy w lutym 2020 roku przeprowadzą szkolenie z zakresu 

PBL/CBL dla 20 pracowników badawczo-dydaktycznych. 

 

Ponadto, jak co roku, wyniki studenckiej ankiety oceny zajęć i nauczycieli 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 została 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 badawczo-dydaktycznych). 

 

2 | Podsumowanie wyników ankiety 

W roku akademickim 2018/2019 nastąpił wzrost liczby respondentów ankiety studenckiej. 

W badaniu wzięło udział 51% studentów WUM (w porównaniu z 46% w roku 2017/2018) 

W roku akademickim 2018/2019 nastąpił wzrost liczby uczestników badania. W ankiecie wzięło udział 

5083 studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co stanowi 51% wszystkich uprawnionych, 

w porównaniu z 46% w 2017/2018 i 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) 

https://www.wum.edu.pl/2019-01-23-krysztalowe-lancety
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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 

 

Analiza danych gromadzonych na przestrzeni lat pokazuje (Rysunek 5), że maleje odsetek studentów, 

którzy udzielają odpowiedzi na wszystkie przypisane im w danym roku akademickim kwestionariusze. 

Jednocześnie kolejny rok rośnie odsetek studentów, którzy wypełnili co najmniej jeden kwestionariusz. 
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Rysunek 5: Porównanie uczestnictwa w badaniu w latach 2012-2019 

W analizowanej edycji badania studenci IWL stanowili najliczniejszą grupę respondentów.  

W badaniu wzięło udział 1462 (46%) studentów tego wydziału. Biorąc pod uwagę kierunek 

studiów – najliczniej wypełnili ankietę studenci kierunku lekarskiego IWL (47%) 

Poziom zaangażowania w badanie, podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach, był zróżnicowany 

i zależał od Wydziału. Największy odsetek studentów (57%) wziął udział w ankiecie na WLD, 

(w poprzednich dwóch edycjach w badaniu wzięło udział aż 69% studentów IWL)  

oraz na II Wydziale Lekarskim (49%). Ankieta cieszyła się najmniejszym zainteresowaniem  

na WNoZ (29%) oraz Wydziale Farmacji (33%). 

 

Rysunek 6: Uczestnicy badania na poszczególnych Wydziałach WUM 

Poziom zaangażowania w badanie studentów poszczególnych kierunków studiów był zróżnicowany. 

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

Lekarsko-dentystycznym WLD (64%/249 osób), w poprzednim roku najwyższy odsetek  

był na kierunku Lekarskim I (61%/1610 osób). 
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Rysunek 7: Uczestnicy badania na poszczególnych kierunkach studiów 

Każdy z uczestników tej edycji badania wypełnił średnio ok. 12 kwestionariuszy przedmiotu 

i ocenił 13 osób prowadzących zajęcia. W roku akademickim 2018/2019 oceniono  

784 przedmioty i 2557 osób prowadzących zajęcia 

Student, który wziął udział w badaniu, wypełnił średnio ok. 12 kwestionariuszy przedmiotu  

i ocenił ok. 13 nauczycieli (w porównaniu ze średnio 12 nauczycielami ocenionymi w roku akademickim 

2017/2018 i 2016/2017, 13 nauczycielami ocenionymi w roku 2015/16 oraz 15 w 2013/14).  

Łącznie oceniono 784 przedmioty i 2557 osób prowadzących zajęcia w roku akademickim 

2018/2019 (wobec 808 przedmiotów i 2713 osób w roku akademickim 2017/2018  

oraz 789 przedmiotów i 2607 osób w roku akademickim 2016/17). 

W roku 2018/2019 studenci wypełnili 46619 kwestionariuszy oceny przedmiotu (rok wcześniej  
w bazie znalazły się 51443 kwestionariusze, a w roku 2016/2017 kwestionariuszy oceny przedmiotu  
było 39567) i dokonali 54143 oceny osób prowadzących zajęcia (rok wcześniej było 60518 ocen 
osób prowadzących zajęcia, a w roku 2016/2017 - 47543). 
Zgodnie z przyjętymi zasadami, na potrzeby raportu wzięto pod uwagę jedynie 45606 kwestionariuszy 

przedmiotu oraz 48737 ocen nauczycieli. Tak jak w poprzednich latach, w raporcie uwzględniono 

jedynie oceny dotyczące nauczycieli akademickich, którzy w roku akademickim 2018/2019 byli etatowymi 

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

ocen 404 nauczycieli, którzy otrzymali tylko po jednej ocenie oraz 5237 rekordów będących oceną 

nauczycieli zatrudnionych w jednostkach zewnętrznych). 

Średnia ocena zajęć dydaktycznych realizowanych na WUM w roku akademickim 2018/2019 

wyniosła 4,06 (w skali 1-5); w roku akademickim 2017/2018 średnia ocena wynosiła 4,04,  
a w roku akademickim 2016/2017 - 4,05  
 
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 
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W roku akademickim 2018/2019 średnia ocena zajęć dydaktycznych realizowanych na WUM 

wyniosła 4,06; w roku akademickim 2017/2018 - 4,04, w roku 2016/2017 średnia ocena to 4,05;  
w roku 2015/2016 – 4,0, w roku 2014/2015 3,96 i 3,92 w roku 2013/2014.  
 
Zdaniem zdecydowanej większości respondentów warunki zaliczenia przedmiotu były jasno określone  

na początku zajęć i stosowane (85% odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”); 81% badanych 
potwierdziło, że założony w sylabusie program zajęć został zrealizowany; 79% uczestników badania 
uznało, że zajęcia poszerzyły ich wiedzę; 77% badanych stwierdziło, że udostępnione im materiały 
dydaktyczne (w formie papierowej lub elektronicznej) były wartościowe; 76% studentów stwierdziło,  
że do zaliczenia przedmiotu wystarczyła znajomość literatury obowiązkowej; 76% 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 (70%), 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. Zwraca uwagę duży odsetek 
studentów, którzy nie potrafili odpowiedzieć na pytanie o dostępność w bibliotece/czytelni WUM literatury 
obowiązkowej. W oparciu o informacje zgromadzone w poprzednich latach można przypuszczać,  

że przynajmniej część osób, które udzieliły takiej odpowiedzi nie korzysta z zasobów bibliotecznych WUM  
i znajduje potrzebną im literaturę w innych bibliotekach (np. BUW UW). 
 

 

Rysunek 8: Średnie wyniki oceny zajęć dydaktycznych 

Podczas zajęć powszechnie stosowano środki ochrony i zapewniono studentom dostęp  
do pomocy dydaktycznych. Zdecydowana większość (87%) respondentów  

(w roku akademickim 2017/2018 - 86%) potwierdziła, że podczas zajęć klinicznych 
zapewniono im kontakt z pacjentem, ale nieco częściej niż co piąty student  
(23%, a rok wcześniej 24%) 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 - 97% odpowiedzi „zdecydowanie tak”  

lub „tak”, (w porównaniu z 96% w poprzednich czterech latach i 94% w roku akademickim 2013/2014) 

oraz zapewniono odpowiednie pomoce dydaktyczne: preparaty, narzędzia, urządzenia, itp.  

- 91% (rok wcześniej - 89%; 92% w 2016/2017, 90% w 2015/2016, 88% w 2014/2015  

i 89% w 2013/2014). 
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Oceniając zajęcia kliniczne studenci w większości deklarowali, że zapewniono im kontakt z pacjentem 

– 87% odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „raczej tak” (tak samo jak w roku akademickim 2017/2018 

odpowiedzi oraz 86% takich odpowiedzi w roku 2016/2017).  

W ocenie 77% studentów w roku akademickim 2018/2019 umożliwiono im udział w procedurach 

medycznych.  

Z drugiej strony w ocenianym roku akademickim 2018/2019, podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej 

(w roku 2017/2018), 13% badanych (w roku 2016/2017 - 14% badanych, w latach 2014/2015 

i 2015/2016 po 13%, zaś w roku 2013/2014 - 14%) odpowiedziało, że nie miało w trakcie zajęć 

zapewnionego kontaktu z pacjentem. 

Częściej niż co piątemu uczestnikowi badania (23%), a w latach 2017/2018 i 2016/2017 – 24%; 

w 2015/2016 - 23%, w 2014/2015 – 24% i 27% w 2013/2014) nie umożliwiono udziału  

w procedurach medycznych (w tym 4% studentów udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie nie”;  

rok wcześniej 8%).  

 

Rysunek 9: Średnie wyniki oceny zajęć klinicznych i praktycznych 

Kadra każdego z wydziałów uzyskała ocenę powyżej 4,0. Najwyżej oceniono nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia na I Wydziale Lekarskim. Średnie oceny  

na poszczególnych wydziałach są do siebie zbliżone 

W ankiecie 2018/2019 oceniono pracę 2557 osób prowadzących zajęcia ze studentami, w tym 1867 

nauczycieli akademickich Uczelni. W niniejszym raporcie przeanalizowano opinie dotyczące nauczycieli, 
którzy uzyskali nie mniej niż dwie oceny studentów, tj. 1698 osób; rok wcześniej oceniono 1817 
nauczycieli akademickich WUM (we wcześniejszych badaniach oceniono odpowiednio: 1687 nauczycieli 
w roku 2016/2017; 1828 w roku 2015/2016, 1828 w roku 2014/2015, 1781 w 2013/2014  
oraz 1512 w 2012/2013). 

Najwyższą średnią ocenę w skali Uczelni (z dziewięciu pytań ankietowych odnoszących się  

do poszczególnych aspektów pracy dydaktycznej) uzyskała kadra akademicka I Wydziału Lekarskiego 

(średnia 4,44). Biorąc pod uwagę odpowiedzi studentów na 10 pytanie ankietowe  

(Jak ogólnie oceniłbyś/abyś danego nauczyciela w pięciopunktowej skali?) najwyższe noty także uzyskali 

nauczyciele tego wydziału (średnia 4,42). Należy jednak podkreślić, że, podobnie jak w ubiegłorocznej 

edycji badania, ogólne, średnie oceny nauczycieli poszczególnych wydziałów są do siebie zbliżone.  

Średnia ocena nauczycieli akademickich dla całej Uczelni uległa nieznacznemu polepszeniu w stosunku  

do ubiegłych lat i wyniosła 4,40 (z pytań 1-9; rok wcześniej 4,37) oraz 4,37 (dla pytania 10; 
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rok wcześniej 4,34). W porównaniu z 4,35 (z pytań 1-9) oraz 4,32 (dla pytania 10) w roku 2016/20174, 

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 

Podobnie jak w ubiegłych latach ponownie 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 4,60 na skali 1-5). Równie wysokie oceny uzyskał również stosunek prowadzących  

do studentów (odnoszenie się do studentów z szacunkiem).  

Najniżej oceniono umiejętność zainteresowania studentów tematyką zajęć (średnia ocena  

tego aspektu to 4,17). 

 

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

3 | Ocena zajęć dydaktycznych 

Średnia ocena zajęć dydaktycznych realizowanych na WUM w roku akademickim 2018/2019 

wyniosła 4,06 

                                                      
4 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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Średnia ocena zajęć dydaktycznych realizowanych na WUM w roku akademickim 2018/2019 

wyniosła 4,06 (w skali 1-5); wobec 4,04 w roku 2017/2018; 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 (4,10) uzyskały zajęcia prowadzone  

na II Wydziale Lekarskim, na drugim miejscu, ze średnią 4,08, znalazły się Wydział Farmaceutyczny  

i Wydział Nauki o Zdrowiu. I Wydział Lekarski uzyskał średnią ocenę równą 4,05, zaś najniższą średnią 

ocenę zajęć (3,98) uzyskał Wydział Lekarsko-Dentystyczny. 

Większe zróżnicowanie średnich ocen zajęć dydaktycznych jest widoczne przy uwzględnieniu kierunku 

studiów. Najwyżej (średnia 4,34) ocenili swoje zajęcia studenci kierunku Ratownictwo 

Medyczne, najniżej (średnia 3,78) studenci Audiofonologii.  

 

Rysunek 12: Średnie oceny poszczególnych aspektów pracy nauczycieli akademickich 
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3.1. | Czy zajęcia poszerzyły wiedzę studentów? 

79% 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 (79% odpowiedzi „zdecydowanie tak”, lub „raczej tak”). W roku akademickim 2017/2018  

było 78% odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak” (w porównaniu z 79% w roku 2016/2017,  

76% w ubiegłych dwóch latach oraz 75% w roku akademickim 2013/2014).  

Ze stwierdzeniem tym częściej zgadzali się studenci Wydziału Farmaceutycznego (81% pozytywnych 

opinii). Najsłabiej ocenili ten aspekt zajęć studenci WNoZ (77% ocen pozytywnych). 

 

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

Średnia ocena tego aspektu ocenianych zajęć dla całej Uczelni jest wyższa niż w poprzedniej edycji 

badania i wynosi 4,09. W ubiegłym roku akademickim średnia ta to 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 r.  

było to 3,99, a w 2013/2014 r. - 3,95.  

Najwyższą ocenę przyznali studenci Wydziału Farmaceutycznego (średnia 4,16), a najniższą studenci 

Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (4,02). 

 

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 (70%) 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 (70% odpowiedzi, „zdecydowanie tak”, lub „raczej tak”).  

W roku akademickim 2017/2018 było, podobnie jak w roku 2015/2016, 68% odpowiedzi „zdecydowanie 

tak” lub „tak”, 66% w latach 2013/2014 i 2014/2015 było 66% odpowiedzi pozytywnych,  

a w roku 2013/2014 – 65%.  

Grupą, która stosunkowo najczęściej zgadzała się z tym stwierdzeniem, byli studenci Wydziału 

Farmaceutycznego oraz II Wydziału Lekarskiego (po 71% odpowiedzi pozytywnych). Najrzadziej zgadzali 

się z tą opinią studenci I Wydziału Lekarskiego (68% odpowiedzi pozytywnych). Prezentowane dane 

ukazują, że odsetki odpowiedzi pozytywnych na poszczególnych wydziałach są bardzo zbliżone. 

Zdaniem 16% wszystkich 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 17%. Należy zauważyć, że na każdym wydziale utrzymuje się 

stosunkowo duża grupa studentów (14%-17%), którzy nie potrafą 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 3,88, poprzednio 3,83 

(w porównaniu z 3,84 w roku 2016/2017, 3,79 w roku 2015/2016, 3,76 w 2014/2015  

oraz 3,71 w roku akademickim 2013/2014).  

Najwyższą ocenę temu aspektowi przyznali studenci Wydziału Farmaceutycznego  

i II Wydziału Lekarskiego (3,92), najniższą studenci I Wydziału Lekarskiego (3,82). 
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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 85% uczestników badania warunki zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone  

na początku zajęć i były stosowane 

W opinii zdecydowanej większości studentów (łącznie 85% odpowiedzi twierdzących) uczestniczących 

w badaniu warunki zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone na początku zajęć i były stosowane. 

W roku 2017/2018 i rok wcześniej (2016/2017) uzyskano po 86% odpowiedzi „zdecydowanie tak”  

lub „tak”, w roku 2015/2016 - 84%, w roku akademickim 2014/2015 - 83% i 84% odpowiedzi 

pozytywnych 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?” 
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Średnia ocena tego aspektu ocenianych zajęć dla całej Uczelni wynosi, podobnie jak miało to miejsce 

rok wcześniej, 4,32. W poprzednich latach średnia ta ulegała niewielkim zmianom i wynosiła  

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

Najwyżej ten aspekt ocenili studenci IIWL (średnia 4,36), najniżej natomiast studenci  

Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (4,18). 

 

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 81% respondentów założony w sylabusie program zajęć został zrealizowany.  

Blisko co szósty student WUM (16%) nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie 

Zdaniem większości uczestników badania (81% badanych) założony w sylabusie program zajęć został 

zrealizowany; w latach 2017/2018 i 2016/2017 odsetek osób oceniających ten aspekt zajęć wynosił 80%, 

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

Odsetek studentów zgadzających się z tą opinią był najwyższy wśród studentów II Wydziału Lekarskiego 

(83%), a najniższy na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym (78%). Jednocześnie, aż 16% studentów 

biorących udział w badaniu nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, co może sugerować, 

że program/sylabus przedmiotu nie był im znany. 
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Rysunek 19: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy założony w sylabusie program zajęć został zrealizowany?” 

Średnia ocena tego aspektu ocenianych zajęć dla całej Uczelni wynosi 4,21. W roku 2017/2018 

średnia ta to 4,17, w roku 2016/2017 - 4,18, w roku 2015/2016 - 4,12, w roku 2014/2015 - 4,08 i 4,03 

w roku 2013/2014.  

Najwyższą ocenę temu aspektowi przyznali studenci II Wydziału Lekarskiego (4,27), najniższą studenci 

Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (4,12). 

 

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 (76%) zgodziła się z opinią, że znajomość literatury obowiązkowej 

wystarczyła do zaliczenia przedmiotu 

Większość badanych (76%) zgodziła się z opinią, że znajomość literatury obowiązkowej wystarczyła  

do zaliczenia przedmiotu. Rok wcześniej oraz w roku akademickim 2016/2017 uzyskano po 75% 

odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”, w roku 2015/2016 - 74%, a w latach 2013/2014 i 2014/2015 

po 72% odpowiedzi pozytywnych. 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 wyników odnoszących się do tego aspektu. 
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Rysunek 21: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy do zaliczenia przedmiotu wystarczyła znajomość literatury 
obowiązkowej?” 

Średnia ocena tego aspektu zajęć dla całej Uczelni wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniosła 

4,12 (w poprzednim roku akademickim było to 4,07). W roku akademickim 2016/2017 średnia  

wynosiła 4,08, w roku 2015/2016 - 4,04, w roku 2014/2015 - 4,00 i 3,97 w roku 2013/2014.  

Najwyższą średnią ocenę uzyskano wśród studentów I Wydziału Lekarskiego (średnia 4,17), a najniższą 

na Wydziale Farmaceutycznym i Wydziale Lekarsko-Dentystycznym (4,04). 

 

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 65% badanych odpowiedziało, że literatura obowiązkowa jest dostępna w uczelnianej 

bibliotece/czytelni 

Jedynie niespełna 2/3 uczestników badania (64%) stwierdziło, że literatura obowiązkowa jest dostępna 

w uczelnianej bibliotece i/lub czytelni. W poprzednich dwóch latach (2017/2018 i 2016/2017) odsetek 

takich odpowiedzi wynosił 64%; w roku 2015/2016 - 63%, 62% w roku 2014/2015 i 59% w roku 

akademickim 2013/2014. Ten aspekt ocenianych zajęć uzyskał wśród studentów WUM najniższy odsetek 

pozytywnych odpowiedzi. 
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Od 4% do 10% respondentów udzieliło odpowiedzi negatywnej (na WLD było 10% takich odpowiedzi,  

a na WNoZ – 4%), a blisko co trzeci badany (29%) nie potrafił jednoznacznie wypowiedzieć się na temat 

dostępności literatury obowiązkowej w bibliotece/czytelni WUM. Może to świadczyć o tym,  

że wcześniejsze, negatywne doświadczenia w tym zakresie zniechęciły tę grupę studentów do korzystania 

z zasobów bibliotecznych WUM na rzecz innych bibliotek na terenie Warszawy. 

 

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

W skali całej Uczelni średnia ocena dostępności literatury obowiązkowej w bibliotece/czytelni 

wyniosła 3,92. W poprzednich dwóch latach (2017/2018 i 2016/2017) średnia ocen była taka sama 

i wynosiła 3,88. W roku 2015/2016 było to 3,85, w roku 2014/2015 - 3,81 i 3,73 w roku 2013/2014. 

Najwyższą ocenę przyznali studenci WNoZ (średnia ocen to 3,96), najniższą studenci  

Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (3,75). 

 

Rysunek 24: „Czy literatura obowiązkowa była dostępna w bibliotece/czytelni WUM?” - średnie ocen na Wydziałach 
(w skali 1-5) 
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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 (77%) zadeklarowała, że udostępnione im materiały dydaktyczne (w formie 

drukowanej lub elektronicznej) były wartościowe. Taki sam odsetek (77%) odpowiedzi „zdecydowanie 

tak” lub „tak” uzyskano w roku akademickim 2017/2018. W roku 2016/2017 wynosił on 79%,  

w roku 2015/2016 było to - 76%, w roku 2014/2015 - 75% i 74% w roku 2013/2014.  

Odsetek studentów pozytywnie oceniających jakość materiałów dydaktycznych różnił się nieznacznie  

na poszczególnych wydziałach. Udostępnione materiały najwyżej ocenili studenci Wydziału Nauki  

o Zdrowiu i Wydziału Farmaceutycznego (odpowiednio 80% i 84% odpowiedzi pozytywnych),  

a najniżej studenci I Wydziału Lekarskiego (74% odpowiedzi pozytywnych). Zmienna „wydział”  

nie różnicowała istotnie wielkości grupy studentów negatywnie oceniających udostępniane im materiały 

dydaktyczne (średnio w całej Uczelni grupa ta stanowiła 7% badanych). 

 

Rysunek 25: Odpowiedzi na pytanie „Czy udostępnione materiały dydaktyczne (w formie drukowanej lub 
elektronicznej) były wartościowe?” 

W skali całej Uczelni średnia ocena jakości materiałów dydaktycznych udostępnianych studentom 

wynosi 4,10. Rok wcześniej jakość materiałów dydaktycznych także uzyskała średnią ocen 4,10, w roku 

akademickim 2016/2017 - 4,13, w roku 2015/2016 - 4,08 w roku 2014/15 - 4,04, a rok wcześniej 4,02).  

Najwyższą ocenę temu aspektowi przyznali studenci Wydziału Farmaceutycznego (średnia 4,26), 

najniższą studenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz I Wydziału Lekarskiego (4,03). 
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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% badanych podzieliło opinię, że zajęcia, w których brali udział, były istotnym elementem 

ich studiów 

71% wszystkich badanych uznało, że zajęcia, w których brali udział, były istotnym elementem  

ich studiów. Odsetek ten jest stabilny, był taki sam w latach 2017/2018, 2016/2017. W roku 2015/2016 

wynosił 70% a w dwóch pierwszych edycjach badania – 68%. Przeciwnego zdania było 15%.  

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 II Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu (odpowiednio 73% 

i 72%); najniższy natomiast wśród studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (69%). 

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

Największą stanowili studenci WLD i IWL (po 16%). 

 

Rysunek 27: Odpowiedzi na pytanie „Czy uważasz zajęcia z przedmiotu za istotny element Twoich studiów?” 
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Średnia ocena tego aspektu zajęć dla całej Uczelni wynosi 3,93. Rok wcześniej było to 3,91,  

a w roku akademickim 2016/2017 - 3,92, w roku 2015/2016 - 3,87, w roku 2014/2015 - 3,82  

i 3,80 w roku akademickim 2013/2014.  

Najwyższą ocenę temu aspektowi przyznali studenci II Wydziału Lekarskiego (średnia 3,98),  

najniższą studenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (3,86). 

 

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? 

2/3 respondentów (66%) poinformowało o braku zbędnych powtórzeń treści podczas zajęć, 

a aż 30% badanych nie miało zdania w tej kwestii; 3% 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  

3% uczestników badania; 2/3 respondentów (66%) deklarowało brak zbędnych powtórzeń,  

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

Na każdym wydziale odsetek studentów informujących o zbędnych powtórzeniach treści 

w programie nauczania jest podobny i wynosi od 3% do 5%.  

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. 
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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 (87%) potwierdziła,  

że podczas zajęć klinicznych zapewniono im kontakt z pacjentem 

Większość (87%) respondentów potwierdziła, że podczas zajęć klinicznych zapewniono im kontakt 

z pacjentem. W roku akademickim 2017/2018 było 86% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”. 

W latach 2016/2017, 2015/2016 i 2014/2015 odsetek ten wynosił 87%, a w roku akademickim 

2013/2014 – 86%. 

Możliwość kontaktu z pacjentem najniżej ocenili studenci II Wydziału Lekarskiego (15% odpowiedzi 

„zdecydowanie nie” i „raczej nie”).  

Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie o zapewnienie studentom kontaktu z pacjentem podczas zajęć 

klinicznych jest najbardziej widoczne przy uwzględnieniu kierunku studiów, na których studiują 

poszczególni uczestnicy badania. Omawiana kwestia wygląda najgorzej w przypadku osób studiujących 

na kierunkach: Higiena stomatologiczna (36% odpowiedzi negatywnych, w tym 19% odpowiedzi 

„zdecydowanie nie”), Audiofonologia (33% odpowiedzi negatywnych, w tym 9% odpowiedzi 

„zdecydowanie nie”) i 6-year programme (28% odpowiedzi negatywnych, w tym 11% odpowiedzi 

„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? 

22% badanych odpowiedziało, że podczas zajęć klinicznych nie umożliwiono im udziału 

w procedurach medycznych 

Znaczny odsetek (22%) studentów stwierdził, że podczas zajęć klinicznych nie umożliwiono im udziału 

w procedurach medycznych. W roku akademickim 2017/2018 i 2016/2017 było po 24% odpowiedzi 

„zdecydowanie nie” i „nie”, w roku 2015/2016 - 23%, w roku 2014/2015 - 24% i 27% w roku 

2013/2014. 

W tej edycji badania możliwość udziału w procedurach medycznych najlepiej ocenili studenci WNoZ  

(88% odpowiedzi pozytywnych, w tym 60% odpowiedzi „zdecydowanie tak”), oraz, podobnie  

jak w ubiegłych latach, studenci WLD (83% odpowiedzi twierdzących, w tym 48% odpowiedzi  

„zdecydowanie tak”). 

Najwięcej odpowiedzi negatywnych (28%) na pytanie o dostęp do procedur medycznych w trakcie zajęć 

klinicznych było wśród studentów II Wydziału Lekarskiego.  

Niepokoją opinie osób studiujących na kierunkach: 6-year programme (40% odpowiedzi negatywnych, 

w tym 15% odpowiedzi „zdecydowanie nie”) oraz Higiena stomatologiczna (36% odpowiedzi 

negatywnych, w tym 9% odpowiedzi „zdecydowanie nie”). 

 

Rysunek 31: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy podczas zajęć klinicznych umożliwiono Ci udział w procedurach 
medycznych?” 
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3.12. | Czy podczas zajęć praktycznych stosowano środki ochrony? 

96% badanych odpowiedziało, że podczas zajęć praktycznych stosowali środki ochrony  

Studenci, którzy wzięli udział w badaniu, w zdecydowanej większości (97%) potwierdzili, że podczas 

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

ochrony. W roku akademickim 2017/2018 odpowiedzi takich było 95%, w roku 2016/2017 - 95%,  

w roku 2015/16 - 96%, w roku 2014/15 – 95% i 93% w roku 2013/14. 

 

Rysunek 32: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy podczas zajęć praktycznych stosowano środki ochrony?” 

3.13. | Czy podczas zajęć praktycznych zapewniono studentom pomoce 

dydaktyczne? 

W opinii większości (90%) respondentów, podczas zajęć praktycznych zapewniono studentom 

pomoce dydaktyczne (preparaty, narzędzia, urządzenia itp.) 

Zdaniem zdecydowanej większości respondentów podczas zajęć praktycznych zapewniono studentom 
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Szósty rok z rzędu, dostępność pomocy dydaktycznych najwyżej ocenili studenci WF (95% studentów 

tego wydziału udzieliło pozytywnych odpowiedzi), najniżej natomiast dostęp do pomocy dydaktycznych 

ocenili studenci WLD (87% odpowiedzi pozytywnych). 
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Rysunek 33: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy podczas zajęć praktycznych zapewniono Ci pomoce dydaktyczne 

(preparaty, narzędzia, urządzenia itp.)?” 
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4 | Ocena nauczycieli akademickich 

W skali całej Uczelni, średnie oceny poszczególnych aspektów pracy nauczycieli akademickich 

dokonane przez studentów wyglądają następująco: 

kryterium oceny 

średnia ocena 

nauczycieli WUM 
(w skali 1-5)  

przygotowanie do zajęć 4,60 Oceny 

najwyższe szacunek dla studentów 4,60 

uwzględnianie aktualnej wiedzy z danej dziedziny 4,46 

sposób przekazywania wiedzy 4,40 

wykorzystanie czasu zajęć 4,40 

udzielanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 4,37 

zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach 4,29 

Oceny 

najniższe 
czy polecił(a)byś zajęcia z danym nauczycielem innym 4,27 

umiejętność zainteresowania tematyką zajęć 4,17 

Średnia ocena nauczycieli akademickich Uczelni (wyliczona ze średnich ocen każdego z dziewięciu 

aspektów pracy dydaktycznej) nieznacznie wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku akademickiego 

i wyniosła 4,40 (w roku akademickim 2017/2018 średnia wynosiła 4,37).  

Biorąc pod uwagę odpowiedzi studentów na ostatnie, dziesiąte pytanie ankietowe  

(Jak ogólnie oceniłbyś/abyś danego nauczyciela w pięciopunktowej skali?) w roku akademickim 

2018/2019 nauczyciele WUM uzyskali nieco niższą ocenę 4,37 (w roku 2017/2018 średnia dla odpowiedzi 

na to pytanie wyniosła 4,34). 

Warto zauważyć, że ranking ocen poszczególnych aspektów pracy nauczycieli praktycznie nie ulega 

zmianie od sześciu lat. W okresie tym u swoich nauczycieli studenci WUM najwyżej oceniali  

i nadal oceniają ich przygotowanie do zajęć i szacunek okazywany studentom,  

najniżej zaś umiejętność zainteresowania studentów tematyką prowadzonych zajęć, chęć polecenia 

kolegom zajęć z ocenianym nauczycielem i umiejętność zachęcania do aktywnego udziału  

w prowadzonych przez siebie zajęciach. 

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 na następnej stronie. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia na I Wydziale Lekarskim uzyskali w przypadku 7 (na 9) 

ocenianych kryteriów, najwyższe oceny, a średnie oceny dwóch pozostałych kryteriów, w odniesieniu 

do nauczycieli IWL były zbliżone do najlepszych wyników na Uczelni. 
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Rysunek 34: Średnie oceny poszczególnych aspektów pracy nauczycieli akademickich w podziale na Wydziały 
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4.1 | Nauczyciele, którzy uzyskali najwyższe oceny studentów 

W studenckiej ankiecie oceny zajęć i nauczycieli akademickich za rok 2018/2019, najwyższe,  
ogólne średnie oceny studentów5, przy spełnieniu kryterium uzyskania komentarzy opisowych i minimum 
50 ocen (w przypadku I i II WL oraz WNoZ) lub 30 ocen (WLD i WF), uzyskali: 

▪ na I Wydziale Lekarskim  

1. prof. dr hab. Dominika Nowis (Zakład Medycyny Genomowej)  
średnia 4,93 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 61 ankietach)  

ex aequo z: 

1. dr Tymoteusz Żera (Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej) 
średnia 4,93 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 51 ankietach) 
 

3. lek. Wiktor Bogacki-Rychlik (Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej) 

średnia 4,91 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 69 ankietach) 

 
4. lek. Jan Bukowski (Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej) 

średnia 4,90 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 76 ankietach) 

ex aequo z: 

4. dr Małgorzata Wojciechowska (Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej) 
średnia 4,90 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 71 ankietach) 

▪ na II Wydziale Lekarskim  

1. dr Marcin Wełnicki (III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii) 
średnia 4,95 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 59 ankietach) 

 

2. dr Wiesława Duda-Król (III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii) 
średnia 4,94 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 52 ankietach) 
 

3. mgr Andrzej Ochal (Zakład Rehabilitacji) 

średnia 4,92 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 311 ankietach) 

▪ na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym 

1. dr Elżbieta Sołowiej (Klinika Neurologii Dziecięcej) 
średnia 4,68 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 33 ankietach) 
 

2. dr Katarzyna Harazińska-Carewicz (Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia) 
średnia 4,67 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 32 ankietach) 

 
3. dr Zygmunt Stopa (Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej 

i Implantologii) 
średnia 4,66 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 278 ankietach) 

▪ na Wydziale Farmaceutycznym 

1. dr hab. Łukasz Szeleszczuk (Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy) 

średnia 4,96 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 32 ankietach) 
 

2. dr Agnieszka Kowalczyk (Zakład Farmakodynamiki) 
średnia 4,95 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 46 ankietach) 

 

3. dr Przemysław Kurowski (Zakład Farmakodynamiki) 
średnia 4,92 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 94 ankietach) 

                                                      
5 Średnie oceny najlepszych nauczycieli na poszczególnych wydziałach zostały wyliczone na podstawie odpowiedzi na pytania 1-9 

ankiety 
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▪ na Wydziale Nauki o Zdrowiu 

1. mgr Monika Antczak (Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej) 
średnia 4,96 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 82 ankietach) 

 
2. mgr inż. Anna Durka (Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej) 

średnia 4,95 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 58 ankietach) 
 

3. mgr Stanisław Świeżewski (Zakład Ratownictwa Medycznego) 
średnia 4,91 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 50 ankietach) 
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4.2 | Nauczyciele I Wydziału Lekarskiego 

Oceny nauczycieli akademickich I Wydziału Lekarskiego to: 

▪ 4,44 średnia ocen z pytań 1-9 dotyczących poszczególnych aspektów pracy dydaktycznej 

▪ 4,42 średnia ocen z pytania nr 10 „Jak ogólnie oceniłbyś/abyś nauczyciela w pięciopunktowej skali?” 

Średnia ocena z pytań 1-9 uzyskana przez nauczycieli uczących na I WL wynosi 4,44 i jest nieco wyższa 

od średniej ogólnouczelnianej (4,40). Wynik ten plasuje I Wydział Lekarski na pierwszym miejscu 

w Uczelni.  

Średnia, ogólna ocena kadry I WL (z pytania 10) wynosi 4,42 i jest wyższa od średniej dla całej Uczelni 

wynoszącej 4,37. 

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

szacunek dla studentów i przygotowanie nauczycieli do zajęć, natomiast najniżej umiejętność 

zainteresowania studentów tematyką zajęć i polecanie zajęć z danym nauczycielem innym  

oraz zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach. 

Pod względem siedmiu z dziewięciu kryteriów tj. wykorzystania czasu zajęć, sposobu przekazywania 

wiedzy, zachęcania do aktywnego udziału w zajęciach, umiejętności zainteresowania tematyką zajęć, 

udzielania dodatkowych wyjaśnień, informacji; polecania zajęć z danym nauczycielem innym, 

uwzględniania najnowszej wiedzy z danej dziedziny I WL uzyskał w roku akademickim 2018/2019 

najwyższe oceny w Uczelni. 

kryterium oceny 
średnia ocena 

nauczycieli I WL 

(w skali 1-5) 

szacunek dla studentów 4,63 Oceny 
najwyższe przygotowanie do zajęć 4,63 

uwzględnianie aktualnej wiedzy z danej dziedziny 4,53 

sposób przekazywania wiedzy 4,45 

wykorzystanie czasu zajęć 4,43 

udzielanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 4,40 

zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach 4,35 

Oceny 

najniższe 
czy polecił(a)byś zajęcia z danym nauczycielem innym  4,34 

umiejętność zainteresowania tematyką zajęć 4,22 

Rozkład ocen na poziomie poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na I Wydziale Lekarskim 

pokazuje większe zróżnicowanie opinii studentów (patrz Rysunek 35).  

Swoich nauczycieli najwyżej ocenili studenci kierunku Lekarski I (na dziewięć ocenianych kryteriów,  

aż w siedmiu przypadkach studenci tego kierunku przyznali najwyższe oceny w skali całego wydziału).  

Uwaga: przedstawione na Rysunku 35 oceny studentów poszczególnych kierunków odnoszą się  

do wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia na danym kierunku (tj. nauczycieli zatrudnionych  

w I WL oraz w innych wydziałach Uczelni). 
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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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4.1 | Nauczyciele II Wydziału Lekarskiego 

Nauczyciele akademiccy II Wydziału Lekarskiego otrzymali następujące oceny studentów: 

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

▪ 4,37 średnia ocen z pytania nr 10 „Jak ogólnie oceniłbyś/abyś nauczyciela w pięciopunktowej skali?” 

Średnia ocena z pytań 1-9 uzyskana przez kadrę akademicką II Wydziału Lekarskiego wynosi 4,41  

i jest nieco wyższa od średniej uczelnianej (4,40). 

Średnia z pytania 10 wynosi 4,37 i jest na poziomie średniej uczelnianej. 

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

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

studentów tematyką zajęć oraz polecanie danego nauczyciela innym a także zachęcanie ich do aktywnego 

udziału w zajęciach. 

kryterium oceny 
średnia ocena 

nauczycieli II WL 

(w skali 1-5) 

przygotowanie do zajęć 4,64 Oceny 

najwyższe szacunek dla studentów 4,59 

uwzględnianie aktualnej wiedzy z danej dziedziny 4,47 

sposób przekazywania wiedzy 4,43 

wykorzystanie czasu zajęć 4,41 

udzielanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 4,37 

zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach 4,31 
Oceny  

najniższe 
czy polecił(a)byś zajęcia z danym nauczycielem innym  4,30 

umiejętność zainteresowania tematyką zajęć 4,18 

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 z kierunku 4-year programme,  

lepiej, niż studenci pozostałych kierunków prowadzonych na wydziale, ocenili wszystkie kryteria brane  

pod uwagę przy ocenie pracy nauczycieli prowadzących zajęcia.  

Podobnie jak rok wcześniej, studenci English Division, kierunek 6-year programme, ocenili 5 (z 9) 

aspektów pracy nauczycieli niżej, niż studenci pozostałych kierunków IIWL. Interpretując tę informację 

należy pamiętać o niewielkim udziale studentów English Division w omawianej edycji badania. 

Uwaga: przedstawione na Rysunku 36 oceny studentów poszczególnych kierunków odnoszą się  

do wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia na danym kierunku (tj. nauczycieli zatrudnionych  

w IIWL oraz w 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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4.2 | Nauczyciele Wydziału Lekarsko-Dentystycznego 

Nauczyciele akademiccy Wydziału Lekarsko-Dentystycznego otrzymali następujące oceny studentów: 

▪ 4,29 średnia ocen z pytań 1-9 dotyczących poszczególnych aspektów pracy dydaktycznej 

▪ 4,28 średnia ocen z pytania nr 10 „Jak ogólnie oceniłbyś/abyś nauczyciela w pięciopunktowej skali?” 

Średnia ocena z pytań 1-9 uzyskana przez WLD wynosi 4,29 i jest najniższa w całej Uczelni. 

Średnia, ogólna ocena kadry WLD, wyliczona na podstawie ocen uzyskanych w odpowiedzi na pytanie 10, 

jest również najniższa w całej Uczelni. 

Kadra Wydziału została oceniona najniżej w skali Uczelni we wszystkich dziewięciu kryteriach 

oceny pracy nauczycieli.  

 

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

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

tematyką zajęć, polecanie danego nauczyciela innym oraz zachęcanie ich do aktywnego udziału 

w zajęciach. 

kryterium oceny 

średnia ocena 

nauczycieli WLD 
(w skali 1-5) 

przygotowanie do zajęć 4,49 Oceny 

najwyższe szacunek dla studentów 4,49 

uwzględnianie aktualnej wiedzy z danej dziedziny 4,36 

udzielanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 4,29 

sposób przekazywania wiedzy 4,28 

wykorzystanie czasu zajęć 4,28 

zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach 4,17 

Oceny  
najniższe 

czy polecił(a)byś zajęcia z danym nauczycielem innym  4,17 

umiejętność zainteresowania tematyką zajęć 4,06 

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 7 na 9 ocenianych kryteriów średnie oceny studentów tego kierunku były 

najniższe na wydziale.  

Najwyższe oceny (w przypadku 5 na 9 kryteriów) uzyskali nauczyciele prowadzący zajęcia na kierunku 

Lekarsko-Dentystycznym oraz (pod względem 3 kryteriów) na kierunku Higiena Stomatologiczna. 

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

zajęcia na danym kierunku (tj. nauczycieli zatrudnionych w WLD oraz w 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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4.3 | Nauczyciele Wydziału Farmaceutycznego 

Nauczyciele akademiccy Wydziału Farmaceutycznego otrzymali następujące oceny studentów: 

▪ 4,38 średnia ocen z pytań 1-9 dotyczących poszczególnych aspektów pracy dydaktycznej 

▪ 4,36 średnia ocen z pytania nr 10 „Jak ogólnie oceniłbyś/abyś nauczyciela w pięciopunktowej skali?” 

Średnia ocena z pytań 1-9 uzyskana przez nauczycieli uczących na Wydziale Farmaceutycznym wynosi 

4,38, co plasuje ten wydział na trzecim miejscu w Uczelni.  

Średnia, ogólna ocena kadry WF (z pytania 10) jest również niższa od średniej ogólnouczelnianej i plasuje 

wydział na trzecim miejscu w Uczelni. Jest to poprawa stosunku do ubiegłorocznego badania,  

w którym kadra wydziału uzyskała piąte miejsce w Uczelni. 

Kadra wydziału została oceniona najwyżej w skali Uczelni w 2 (z 9) kryteriach oceny pracy 

nauczyciela. Najlepiej w skali całej Uczelni ocenianymi kryteriami było przygotowanie do zajęć 

i odnoszenie się do studentów z szacunkiem. 

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

do zajęć oraz do studentów, natomiast najniżej umiejętność zainteresowania studentów tematyką zajęć, 

polecanie danego nauczyciela innym oraz zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach. 

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

szacunek dla studentów 4,65 Oceny 

najwyższe przygotowanie do zajęć 4,65 

uwzględnianie aktualnej wiedzy z danej dziedziny 4,42 

wykorzystanie czasu zajęć 4,41 

udzielanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 4,36 

sposób przekazywania wiedzy 4,35 

zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach 4,25 
Oceny  

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

umiejętność zainteresowania tematyką zajęć 4,11 

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

zróżnicowanie opinii studentów (patrz Rysunek 38).  

We wszystkich dziewięciu kryteriach studenci kierunku Analityka Medyczna oceniali swoich nauczycieli 

wyżej niż studenci kierunku Farmacja. 

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

zajęcia na danym kierunku (tj. nauczycieli zatrudnionych w WF oraz w innych wydziałach Uczelni). 
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Rysunek 38: Średnie oceny poszczególnych aspektów pracy nauczycieli akademickich w podziale na kierunki studiów 
prowadzone na WF 

4,22

4,31

4,27

4,45

4,37

4,50

4,46

4,68

4,67

4,44

4,06

4,22

4,24

4,31

4,36

4,37

4,40

4,63

4,64

4,36

4,11

4,24

4,25

4,35

4,36

4,41

4,42

4,65

4,65

4,38

umiejętność zainteresowania tematyką zajęć

czy polecił(a)byś zajęcia z danym nauczycielem innym

zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach

sposób przekazywania wiedzy

udzielanie dodatkowych wyjaśnień, informacji

wykorzystanie czasu zajęć

uwzględnianie aktualnej wiedzy z danej dziedziny

przygotowanie do zajęć

szacunek dla studentów

Średnia z pytań 1-9

Średnie oceny poszczególnych aspektów pracy nauczycieli 

akademickich WF w podziale na kierunki studiów

WF ogółem Farmacja Analityka medyczna



46 

 

4.4 | Nauczyciele Wydziału Nauki o Zdrowiu 

Nauczyciele akademiccy Wydziału Nauki o Zdrowiu otrzymali następujące oceny studentów: 

▪ 4,36 średnia ocen z pytań 1-9 dotyczących poszczególnych aspektów pracy dydaktycznej 

▪ 4,32 średnia ocen z pytania nr 10 „Jak ogólnie oceniłbyś/abyś nauczyciela w pięciopunktowej skali?” 

Średnia ocena z 9 pytań ankietowych uzyskana przez WNoZ wynosi 4,36, 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. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, żaden z ocenianych elementów pracy nauczycieli wydziału nie uzyskał 

najniższej oceny w skali Uczelni (w edycji 2016/2017 miało to miejsce w czterech przypadkach). 

Analogicznie, jak w przypadku kadry całej Uczelni, studenci WNoZ najwyżej ocenili szacunek  

do studentów oraz przygotowanie nauczycieli do zajęć, natomiast najniżej umiejętność zainteresowania 

studentów tematyką zajęć, chęć polecenia zajęć z ocenianym nauczycielem innym studentom  

oraz zachęcania ich do aktywnego udziału w zajęciach. 

kryterium oceny 
średnia ocena dla 
nauczycieli WNoZ 

(w skali 1-5) 

szacunek dla studentów 4,58 Oceny 
najwyższe przygotowanie do zajęć 4,56 

uwzględnianie aktualnej wiedzy z danej dziedziny 4,42 

sposób przekazywania wiedzy 4,37 

wykorzystanie czasu zajęć 4,37 

udzielanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 4,36 

zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach 4,25 

Oceny 

najniższe 
czy polecił(a)byś zajęcia z danym nauczycielem innym  4,21 

umiejętność zainteresowania tematyką zajęć 4,13 

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 Położnictwo ocenili 6 (na 9) aspektów pracy nauczycieli 

akademickich (prowadzących zajęcia na danym kierunku) wyżej niż studenci pozostałych kierunków 

prowadzonych przez WNoZ; natomiast studenci kierunku Ratownictwo Medyczne ocenili wyżej  

trzy kryteria.  

Najbardziej krytyczni wobec swoich nauczycieli byli studenci kierunku Zdrowie Publiczne (8 na 9 kryteriów 

ocenionych najniżej) oraz kierunku Pielęgniarstwo (najniższa ocena na wydziale kryterium szacunek  

dla studentów). 

Uwaga: przedstawione na Rysunku 39 oceny studentów poszczególnych kierunków odnoszą się  

do wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia na danym kierunku, tj. nauczycieli zatrudnionych  

w WNoZ oraz w 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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4.5 | Ocena nauczycieli w opinii studentów English Division 

Wyniki omówione w poniższym rozdziale zostały wyliczone na podstawie opinii studentów  

English Division6 (ED) dotyczących 249 nauczycieli akademickich WUM prowadzących zajęcia w języku 

angielskim (176 osób z tej grupy nauczało tylko na kierunku 6-year programme, 26 osób uczyło tylko  

na kierunku English Dentistry Division (EDD), 24 osoby prowadziły zajęcia zarówno na kierunku  

6-year programme jak i na kierunku 4-year programme, 12 osób prowadziło zajęcia na kierunkach  

6-year programme i EDD, 10 osób uczyło tylko na kierunku 4-year programme, a 1 osoba na wszystkich 

trzech anglojęzycznych kierunkach równocześnie). 

W przeciwieństwie do poprzednich edycji badania studenci ED ocenili pracę nauczycieli akademickich 

WUM nieco słabiej niż osoby studiujące w języku polskim (średnia to 4,37).  

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 (4,52 ED vs 4,60 pozostali); uwzględniania przez nauczyciela aktualnej wiedzy  

z danej dziedziny (4,34 ED vs 4,47 pozostali) i udzielania dodatkowych wyjaśnień, informacji  

(4,21 ED vs 4,37 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 English Division proszeni byli dodatkowo o ocenę nauczycieli pod kątem  

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

                                                      
6 Wyniki obliczone na podstawie ocen dokonanych przez 177 studentów English Division (8 studentów 4-year programme, 156 

studentów 6-year programme i 13 studentów English Dentistry Division).  
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biegłości językowej dla całej Uczelni wynosi 4,53 (na skali 1-5). W roku akademickim 2017/2018 średnia 

ta wynosiła 4,56, w roku 2016/2017 - 4,42 i 4,52 w roku 2015/2016. 

 

 

Rysunek 41: Średnie oceny biegłości prowadzenia zajęć w języku angielskim 

 

 

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

Studenci zgłosili ponad 10000 komentarzy dotyczących zajęć i nauczycieli (o około 3800 mniej 

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 dydaktycznych7, znalazło się łącznie 10633 wypowiedzi, z czego: 

▪ 5195 komentarzy (ok. 49%) dotyczy ocenianych zajęć dydaktycznych, 

▪ 5438 komentarzy dotyczy ocenianych nauczycieli akademickich, w tym nauczycieli8: 

a) 2161 komentarzy (39,7%) dotyczyło nauczycieli IWL, 

b) 1375 komentarzy9 (25,3%) dotyczyło nauczycieli IIWL, 

c) 515 komentarzy10 (9,5%) dotyczyło nauczycieli WLD, 

d) 465 komentarze (8,6%) dotyczyło nauczycieli WF, 

e) 922 komentarzy (17,0%) dotyczyło nauczycieli WNoZ. 

Choć wszystkie uwagi zgłoszone przez studentów zostały przeanalizowane na potrzeby niniejszego 

raportu, to analiza zawarta w raporcie nie wyczerpuje bogactwa poruszanej przez studentów 

problematyki. W kolejnych podrozdziałach wskazane zostały 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 duże 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 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 

Blisko 5200 (49%) wypowiedzi opisowych studentów umieszczonych w ankietach odnosi się 

do zajęć dydaktycznych 

W roku 2018/2019 studenci wpisali 5195 komentarzy w części ankiety dotyczącej zajęć dydaktycznych 

(o ponad 1400 mniej niż rok wcześniej). Ich część, mimo istnienia części ankiety przeznaczonej na ocenę 

osób prowadzących zajęcia, odnosi się do nauczycieli akademickich.  

Nieco ponad 40% opinii lub komentarzy sformułowali studenci IWL (w poprzedniej edycji studenci  

tego wydziału wpisali ponad 48% wszystkich komentarzy). Autorami częściej niż co czwartego 

komentarza (27,9%) są studenci IIWL (wśród nich znalazło się około 15% komentarzy studentów  

English Division). Studenci WNoZ sformułowali 15% wszystkich opinii, a studenci WF i WLD  

po ok. 8% (w poprzedniej edycji po 7%).  

Zdecydowana większość uwag i opinii odnotowanych na IWL (ponad 95%) i około 70% na IIWL została 

zgłoszona przez studentów kierunków lekarskich. Na WLD ok. 83% uwag pochodzi od studentów kierunku 

                                                      
7 Do najczęściej wymienianych powodów należało nieuczęszczanie na zajęcia i/lub zaliczenie przedmiotu w uczelni zagranicznej 

(w ramach programu wymiany międzynarodowej, np. Erasmus+). 
8 W poprzedniej edycji badania odsetki komentarzy umieszczonych przez studentów poszczególnych wydziałów były bardzo podobne. 
9 W tym 209 komentarzy wpisanych przez studentów English Division. 
10 W tym 32 komentarze wpisane przez studentów English Dentistry Division. 
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Lekarsko-dentystycznego. Na WF źródłem niemal 78% komentarzy byli studenci Farmacji.  

Na WNoZ najwięcej komentarzy (ok. 41%) zgłosili studenci Pielęgniarstwa.  

Szczegółowe zestawienie liczby uwag dotyczących zajęć na poszczególnych kierunkach przedstawia 

poniższa tabela. 

Wydział/kierunek 
liczba 

komentarzy 

% komentarzy 
w ramach 
Wydziału 

% komentarzy 
w ramach 
Uczelni 

IWL 

 

Audiofonologia 16 0,8% 0,3% 

Elektroradiologia 59 2,8% 1,1% 

Lekarski I 2020 95,6% 38,9% 

Logopedia 17 0,8% 0,3% 

ogółem I Wydział Lekarski: 2112 100% 40,6% 

IIWL 

  

4-year programme 6 0,4% 0,10% 

6-year programme 221 15,2% 4,30% 

Fizjoterapia 206 14,2% 4,00% 

Lekarski II 1018 70,2% 19,60% 

ogółem II Wydział Lekarski: 1451 100% 28,0% 

WLD 

 

Higiena stomatologiczna 20 4,7% 0,4% 

Lekarsko-dentystyczny 355 83,1% 6,8% 

Techniki dentystyczne 23 5,4% 0,4% 

English Dentistry Division 29 6,8% 0,6% 

ogółem Wydział Lekarsko-Dentystyczny: 427 100% 8,2% 

WF 

 

Analityka medyczna 90 21,8% 1,7% 

Farmacja 323 78,2% 6,2% 

ogółem Wydział Farmaceutyczny: 413 100% 7,9% 

WNoZ 

 

Dietetyka 182 23,0% 3,5% 

Pielęgniarstwo 328 41,4% 6,4% 

Położnictwo 91 11,5% 1,8% 

Ratownictwo medyczne 80 10,1% 1,5% 

Zdrowie publiczne 111 14,0% 2,1% 

ogółem Wydział Nauki o Zdrowiu: 792 100% 15,3% 

ogółem WUM 5195  100% 
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Uwagi studentów dotyczyły 455 przedmiotów nauczanych na WUM (w porównaniu z 558 przedmiotami 

w roku akademickim 2017/2018, 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 (blisko 86%) przedmiotów była niewielka (maksimum 

kilkanaście komentarzy). 

liczba  
komentarzy 

liczba przedmiotów 
z komentarzami 

% ocenionych 
przedmiotów 

% wszystkich 
komentarzy 

1-19 390 85,7% 33,3% 

20-48 38 8,4% 24,2% 

51-90 21 4,6% 28,9% 

100-127 6 1,3% 13,6% 

Blisko 14% wszystkich opinii zgromadziła niewielka grupa 6 przedmiotów, z których każdy uzyskał 

co najmniej 103 komentarze.  

Tegoroczną listę najczęściej komentowanych przedmiotów przedstawia poniższa tabela. 

Aktualna lista najczęściej komentowanych przedmiotów nie pokrywa się z listami z ubiegłych lat,  

kiedy to przedmiotami generującymi najliczniejsze komentarze były w roku akademickim 2017/2018 

Choroby zakaźne (188 opinii i komentarzy), a w roku akademickim 2016/2017  

– Fizjologia z patofizjologią (275 komentarzy). 

Nazwa przedmiotu liczba komentarzy 
% wszystkich 

komentarzy 

Anatomia 127 2,6% 

Biochemia z elementami chemii 122 2,5% 

Chirurgia 112 2,3% 

Genetyka 105 2,1% 

Fizjologia z patofizjologią 104 2,1% 

Parazytologia 103 2,1% 

 

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, 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.11: 

„Zajęcia super, asystenci dobrze przygotowani, nastawieni na szczegółowe przekazywanie wiedzy 

studentom, gotowi do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, co (…) jest sprawą kluczową. Generalnie  

nie mam nic do zarzucenia.” (lekarski I) 

„Najistotniejszy przedmiot na 2 roku, do tego cała katedra super. Wymagania byly jasno określone 

i zakładały przede wszytskim własciwe zrozumienie mechanizmów (…). Wejsciówki spełniały zadanie,  

czyli sprawdzaly wiedzę wstępną, wymaganą do korzystania z seminarium, a nie jak często bywa  

w innych zakładach, wiedze bardzo szczegółową. Będę dobrze wspominać zajecia w zakładzie (…)  

i chwalę sobie podejscie jakie prezentuje wobec studentow, sposobu przekazywania im wiedzy,  

jak i równiez jej weryfikacji.” (lekarski I) 

„Zajęcia (…) są super, cały zakład funkcjonuje bardzo dobrze i aż się miło z nimi współpracuje, każdy 

asystent jest miły i przyjazny, odpowiadają na każde, nawet najgłupsze pytanie, są nastawieni  

na przekazanie wiedzy i zainteresowanie studentów tą wiedza, a to się rzadko zdarza na WUMie, jestem 

bardzo zadowolna z tych zajęć, polecam” (lekarski I) 

„Super oddział (…) większość lekarzy bardzo sympatycznych, chcących bez stresu poszerzyć wiedzę 

studentów, zajęcia urozmaicone.” (lekarski I) 

„super zajęcia, wszyscy prowadzący bardzo się starali żebyśmy nauczyli się tych podstaw, lekarze 

z empatią, od każdego dowiadywałam się czegoś nowego, polecam” (lekarski I) 

„Do tej pory (…) to najlepiej poprowadzony przedmiot kliniczny na tej uczelni. Świetnie zorganizowany 

zakład, super ciekawe i merytoryczne zajęcia. Idealnie podzielony czas na blok i na część seminaryjną.” 

(lekarski I) 

„Fantastyczne podejście do studenta, ciekawe zajęcia, prowadzone przez ludzi wypowiadających się 

z pasją, klarownie przekazywana wiedza, ogółem bardzo pozytywne wrażenie” (lekarski I) 

„Cudowny zakład, cudowni ludzie, cudowna organizacja. Jednym słowem cudo. Prawdopodobnie moje 

ulubione zajęcia w tym roku. Zaangażowani, mili asystenci, potrafiący zainteresować nawet najbardziej 

opornych. Dobre warunki do nauki w postaci wygodnej sali. Niezłe rozwiązanie z krótkimi seminariami 

przed i po części praktycznej przez co łatwiej utrzymać skupienie.” (lekarski I) 

„Świetnie wykwalifikowana kadra, super podejście do studenta. Ogromny plus za duże możliwości 

odrabiania zajęć - jasno wytłumaczone zasady. Na zajęcie przychodziło się z przyjemnością.” 

(fizjoterapia) 

„Świetne zajęcia, super dydaktyka, wszystko jest, działa i prowadzący są świetni! …” (lekarski II) 

„Świetne zajęcia, uczestnictwo w nich to była czysta przyjemność! Niemal wszyscy prowadzący, z którymi 

miałam zajęcia byli świetnie przygotowani i potrafili bardzo dobrze wytłumaczyć omawiane zagadnienia. 

Każdy zakład na naszej uczelni powinien brać przykład z Zakładu (…) pod względem kontaktu  

ze studentami czy umiejętności zainteresowania tematem. To, co zrobiło na mnie niezwykle pozytywne 

wrażenie i za co ogromnie szanuję Zakład, to omawianie kolokwium na auli ze wszystkimi studentami  

po jego napisaniu i zaprezentowanie poprawnych odpowiedzi, dzięki czemu można było się dowiedzieć 

gdzie popełniło się błędy i jaka powinna być poprawna odpowiedź (i dlaczego!). Uważam, że powinno  

to być rutynowe działanie we wszystkich zakładach.” (lekarski I) 

„Super zajęcia, super organizacja. Nowy zakład a pokazał, że jak się chce to można. Wspaniali 

prowadzący, którzy traktowali nas, studentów, z ogromnym szacunkiem. Egzamin został przeprowadzony 

z organizacją na wysokim poziomie, natomiast egzamin ustny - przebiegał w bardzo miłej atmosferze, 

pełnej szacunku. Bardzo za to dziękuję!” (lekarski II) 

 

                                                      
11 UWAGA: informacje o kierunku studiów i nazwie przedmiotu dołączone do każdego z cytatów przytoczonych w opracowaniu 

pozwalają jedynie na zidentyfikowanie źródła konkretnego cytatu oraz kontekstu i nie oznaczają, że poruszany problem czy kwestia 

dotyczy tylko wymienionego kierunku studiów lub wymienionego przedmiotu. 
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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 i osób prowadzących, w tym przygotowanie 

organizacyjne i merytoryczne. Podkreślano wagę efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego 

na zajęcia: 

„Zdecydowanie jedne z lepiej zorganizowanych zajęć jak dotąd. Mimo kiepskich warunków w samym 

szpitalu uważam, że stworzono maksymalnie dobre warunki do zdobywania wiedzy. Mocną stroną 

zajęć na pewno są prowadzący - w większości zaangażowani, konkretni i uprzejmi...” (lekarski I) 

„Wbrew obiegowych opinii zajęcia naprawdę mi się podobały. Dobra organizacja zajęć, całkiem dużo 

godzin ćwiczeń jak na standardy tej uczelni, bardzo chętnie asystenci zabierali nas na operacje  

i angażowali do pracy. Bardzo interesujące były poranne spotkania po odprawie z prof. dotyczące 

operacji z poprzedniego dnia i możliwość wyjaśnienia wątpliwości. Nieczęsto się spotyka takich 

kierowników którzy rzeczywiście wykazują zainteresowanie studentami. Seminaria były całkiem 

ciekawe i obejmowały wydaje się takie podstawowe zagadnienia które powinien każdy lekarz znać.” 

(lekarski I) 

„Bardzo dobrze zorganizowane zajęcia ze świetnie wyważoną proporcją zajęć praktycznych  

do teoretycznych. Doceniam szczególnie pokazanie różnych aspektów (…) Ogromnie doceniam 

zaangażowanie całej kadry dydaktycznej w objaśnianie nam wszystkich złożonych pojęć, poświęcenie 

czasu na zorganizowanie kolokwium ustnego - mimo stresu z nim związanego była to dla wielu osób 

ogromna pomoc przy przygotowaniu do egzaminu (choć z drugiej strony wiele osób narzekało także 

na zbytnią szczegółowość pytań). Bardzo mi się podobało, że kierownik Kliniki zaangażował się  

w nauczanie studentów - to ile czasu i energii poświęcił nam podczas obchodu, było czymś unikalnym 

w porównaniu z innymi zakładami. Dziękuję też ogromnie za uczciwe warunki przeprowadzenia 

egzaminu i bardzo rozsądny dobór pytań - na tyle sprawiedliwy, żeby wyróżnić osoby,  

które rzeczywiście przygotowały się do testu, a jednocześnie pozwalający zdać tym, którzy opanowali 

podstawy.” (lekarski II) 

„Dotychczas najlepiej prowadzony przedmiot, najlepiej zorganizowany zakład oraz świetni 

prowadzący, a rotacja asystentów wykorzystywana w zakładzie pozawala studentom opanować 

materiał przy pomocy różnego podejścia proawadzących. Inne zakłady (…) mogłyby się uczyć  

jak prowadzić zajęcia zarówno od strony organizacyjnej jak i merytorycznej” (lekarski I) 

„Jedne z najlepiej poprowadzonych zajęć w czasie naszego dotychczasowego toku studiów.  

Wiedza teoretyczna przekazana w sposób jasny i zrozumiały, a jednocześnie zwięzły, bez zbędnych 

powtórzeń treści. Zajęci praktyczne także zorganizowane bardzo dobrze bez zbędnego marnowania 

czasu. Dużo kontaktu z pacjentem, możliwość obserwacji różnych procedur medycznych i możliwość 

uzyskania pomocy lub dodatkowych wyjaśnień od prowadzących w każdej chwili sprawiły, że zajęcia 

wniosły bardzo dużo wiedzy oraz umiejętności praktycznych przekazywanych w bardzo przystępny 

i przyjazny studentom sposób.” (fizjoterapia) 

„Mocną stroną przedmiotu były zajęcia kliniczne, które angażowały studentów w procedury 

medyczne. Rozpoczynanie zajęć od zajęć klinicznych również jest plusem tego przedmiotu.” 

(lekarski II) 

▪ 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 i umiejętności z danej dziedziny. Podkreślali istotę 

jasnego, zrozumiałego przekazywania wiedzy, z uwzględnieniem najważniejszych zagadnień 

i odniesień do praktyki: 

„zdecydowaną mocną stroną przedmiotu jest możliwość wypowiedzi na forum grupy i dyskusji  

na trudne i skomplikowane tematy.” (lekarski I) 

„Bardzo wartościowe doświadczenie. Jako medyk- bo dało informacje na jakie pytania może 

odpowiedzieć nam sekcja. Jako zwykły człowiek- bo pokazało jak kruche jest nasze życie.  
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Osobiście po zajęciach mam dużą większą wyobraźnie. Organizacja ćwiczeń bez zarzutu. Seminaria 

prowadzone w sposób ciekawy. Zajęcia z prawnikiem również świetne i angażujące. Problematyczne 

jest odrabianie nieobecności na części praktycznej- ciężko jeszcze po seminariach trafić na jakąś 

sekcję, bo często już jest po. …” (lekarski I) 

„Zdecydowanie jedna z najlepszych katedr z jaką miałam do tej pory przyjemność. Rzetelność, 

profesjonalizm, postępowość to słowa budujące respekt i szacunek w oczach studentów.” (lekarski II) 

„Zdecydowanie należy wyrazić uznanie dla sposobu prowadzenia zajęć klinicznych,  

były przeprowadzane bardzo profesjonalnie, a wiedza przekazywana zrozumiale. Zajęcia stanowiły 

dobry wstęp do nauki (…).” (lekarski I) 

„Mocną stroną zajęć były dobrze, czytelnie przeprowadzone prezentacje i sprawne ich przedstawianie 

przez prowadzącą. Zajęcia praktyczne bardzo umacniały wiedzę i pomagały na zrozumieniu różnych 

procedur.” (pielęgniarstwo) 

▪ Zaangażowanie osób prowadzących zajęcia, ich podejście do studentów 

Studenci wskazywali na szereg czynników kształtujących na zajęciach atmosferę sprzyjającą 

efektywnej nauce. Podkreślano umiejętność nauczycieli do zaciekawienia studentów tematyką zajęć, 

ich zaangażowanie w pracę dydaktyczną: 

„… Zakład ogólnie prezentował postawę prostudencką i miło było mieć z nim do czynienia.  

Zajęcia praktyczne były bardzo ciekawe, doceniam również prezentowanie klinicznych aspektów 

badań laboratoryjnych, a nie tylko perspektywę analityka medycznego, choć zapewne byłoby dobrze, 

gdyby na kwestię analizowania wyników oraz wszelkich związków klinicysty z laboratorium położono 

większy nacisk. „ (lekarski I) 

„Zdecydowanie jeden z najlepiej poprowadzonych przedmiotów. I z seminariów i z ćwiczeń wyniosłam 

mnóstwo przydatnej wiedzy, prowadzący mają super podejście do studentów! … zajęcia i atmosfera 

była GENIALNA, bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa w tak świetnych zajęciach! Jestem 

pewna, ze za kilka lat będzie to najwyżej oceniana i najlepiej zorganizowana klinika!)” (lekarski II) 

„Zdecydowanie mój ulubiony przedmiot na IV roku. Z zajęć wyniosłem ogrom wiedzy nie tylko 

teoretycznej, ale również praktycznej. Wszystkie osoby, które prowadzą zajęcia …, są bardzo miłe, 

przyjaźnie nastawione do studentów i chcą, aby studenci wynieśli z zajęć jak najwięcej  

i żeby ta wiedza została w głowie na jak najdłużej. Absolutnie nie ma się do czego przyczepić.  

Albo w sumie jest - wolałbym, aby przedmiot ten trwał nie tylko dwa semestry, lecz trzy semestry, 

ponieważ wiele tematów nie zostało omówionych dość dokładnie, a niektóre tematy w ogóle  

nie zostały poruszone, ponieważ brakowało na to czasu. Mimo to cały zespół starał się przekazać nam 

wiedzę w sposób prosty i zrozumiały… Wszystkie inne zakłady na całym uniwersytecie powinny brać 

przykład z Zakładu …!” (farmacja) 

„Bardzo podobał mi się ten przedmiot. Tematy były ciekawe, lubiłam się uczyć nowych zagadnień, 

przychodzić na wykłady. Prowadzący wykłady byli bardzo mili i dobrze przygotowani do zajęć, jednak 

jest mi przykro ze względu na egzamin. (…) Mimo wszystko, czytając podczas wakacji "Hrabiego 

Monte Christo", (…) przypomniałam sobie tylko te dobre chwile na zajęciach, które tak bardzo 

przypadły mi do gustu.” (farmacja) 

„Bardzo ciekawe ćwiczenia praktyczne. Bardzo dobrze że były kartkówki przed ćwiczeniami, ponieważ 

pozwalały one na zrozumienie tego co dzieje się na ćwiczeniach praktycznych i zachęcały  

do systematycznej nauki. Bardzo miła atmosfera ćwiczeń.” (farmacja) 

„Bardzo ważny przedmiot przypominający o tym, że medycyna została stworzona dla ludzi. 

Najważniejsza na zajęciach była nauka kontaktu z pacjentem, szczególnie w trudnych sytuacjach.  

Na zajęciach była bardzo miła i przyjazna atmosfera. Prowadzący to bardzo empatyczni ludzie. Bardzo 

pozytywnie zaskoczyło mnie to, że byli w stanie przerwać seminarium, gdy widzieli, że jesteśmy  

już zmeczeni- dzięki temu zapamiętałam dużo więcej z zajęć. Kawa i poczestunek (szczególnie  

na zajęciach w styczniu) to również bardzo miły gest. Mam nadzieję, że kolejne roczniki, również 

będą mogły uczestniczyć w tych zajęciach.” (lekarski II) 
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▪ Wysokiej jakości materiały i pomoce dydaktyczne 

„….byli również prowadzący bardzo dobrze przygotowani, których zajęcia były ciekawe, interaktywne, 

prowadzone z pasją i chęcią przekazania wiedzy. Ogromnym plusem było rozwiązywanie w czasie 

seminariów zadań związanych z omawianym tematem, często pojawiały się również przejrzyste 

animacje i filmy, a większość prezentacji była udostępniana, za co tym wszystkim oddanym swojej 

pracy prowadzącym bardzo mocno dziękuję.” (lekarski I) 

„uporządkowana forma przekazania studentom materiałów pomocniczych- e-learning:  

bardzo wartościowe prezentacje ciekawym elementem zajęć było omawianie zagadnień na wybranych 

przypadkach klinicznych odnoszących się do tematu danych zajęć. Wyczerpujące informacje na temat 

terapii nerkozastępczej, możliwość zobaczenia w praktyce danej metody leczenia.… bardzo pozytywne 

podejście Pana Profesora do studentów, wysokie kompetencje wszystkich nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia- zarówno z mniejszym, jak i większym stażem pracy. Udostępniane materiały 

dydaktyczne o wysokiej wartości dla studenta.” (lekarski I) 

„Zajęcia bardzo wymagające, ale dzięki przygotowaniu organizacyjnemu oddziału na przyjęcie 

oddziału pomagają w mobilizacji do nauki.Udostępnione materiały dydaktyczne zastępują zbędne 

seminaria i pozwalają na poszerzenie umiejętności praktycznych. Jeśli więcej zakładów na na naszej 

uczelni byłoby tak przygotowanych do pracy akademickiej wum kształciłby lepszych lekarzy i byłby 

uczelnią godną polecenia.Klinika organizuje dyżur, na którym lekarze włączają zainteresowanych 

studentów w proces pracy. Taki czas również przyczynia się do lepszego poznania dziedziny.” 

(lekarski I) 

5.1.2 | Problemy dotyczące zajęć 

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

na co warto położyć większy nacisk?”. W swoich komentarzach zwracali uwagę m.in. na następujące 

czynniki obniżające jakość kształcenia i wartość merytoryczną ocenianych zajęć: 

▪ Niespójna konstrukcja programu kształcenia 

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

w szczególności zbędnych powtórzeń treści przedmiotów, realizacji niektórych przedmiotów  

zbyt wcześnie lub zbyt późno w toku studiów: 

„Absolutne powtórzenie treści … z 2 roku. Przedmiot całkowicie zbędny, szczególnie na trzecim, 

bardzo trudnym roku studiów.” (lekarski I) 

„Bardzo ważny przedmiot. Niestety część treści powtórzona po raz setny np. odleżyny.  

Zamiast tego można by przekazać inne ważne treści, których studenci nie mieli okazji poznać,  

bądź są trudne i warto do nich wrócić. Przedmiot jest tak obszerny, że na pewno można by znaleźć  

coś bardziej przydatnego i wartościowego.” (pielęgniarstwo) 

„Bardzo, bardzo, bardzo bezsensowny przedmiot. Właściwie stanowi powtórzenie treści (…),  

niektóre seminaria wręcz takie same. Wieczorne zajęcia są absolutnie nieefektywne, jesteśmy  

po całym dniu zajęć i zwyczajnie nikt nie ma sił już wysłuchiwać potwórzonych seminariów.  

Zajęcia z dietetykiem absurdalne - wiedza tam przekazywana była na poziomie szkoły podstawowej 

(słodycze fe, coca cola fuj, jemy tylko warzywka i owoce). Pomiary składu masy ciała i liczenie 

własnego BMI - serio? Zajęcia z orzecznictwa powtórzone z zeszłego roku, niewiele rozszerzona 

tematyka. Ogólnie porażka (…)” (lekarski I) 

„Całkowita powtórka z licencjatu. Prowadzącym nawet nie chciało się zmienić prezentacji.  

Bardzo nie fair w stosunku do nas - studentów. Zamiast tego przedmiotu można by było zrobić 

przedmiot związany z dietetyką. (…) - niepotrzebne powtórzenie treści.” (dietetyka) 

„Całkowite powtórzenie przedmiotu (…) tylko w znacznie gorszym wykonaniu. E-learning całkowicie 

mijający się z celem, nie mówiąc o tym, że połowa studentów go nie wykonała, bo zakład (…) 

zorientował się, że treści pokrywają się z treściami poruszanymi na psychologii.” (lekarski I) 
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„Cały ten przedmiot to jedna wielka powtorka z rozrywki. Jak jeszcze raz będą cale zajęcia o tym,  

że są onkogeny i mutacja to może być spowodowana czynnikiem chemicznym albo fizycznym,  

to przysięgam, że się porzygam.” (lekarski I) 

„zajęcia były w planie za późno (3 rok) - kiedy studenci w większości napisali swoje prace 

dyplomowe, a wiedza zdobyta na tym przedmiocie przydałaby się dużo wcześniej…”  

(zdrowie publiczne) 

„Zajęcia były bardzo potrzebne do nauki anatomii. Moja grupa miała to szczęście uczestniczyć  

w nich w pierwszym semestrze, lecz wiem, że niektóre grupy miały zajęcia dopiero w drugim 

semestrze, co było za późno by pomóc w nauce anatomii.” (lekarski I) 

„Zajęcia na które bardzo ciężko znaleźć pacjenta, nawet w przypadku znalezienia brak możliwości 

poprowadzenia go. …” (lekarsko-dentystyczny) 

„Zajęcia powinny być na 3 lub 4 roku studiów. Drugi to zdecydowanie za wcześnie.” (lekarski I) 

„Zajęcia powinny być realizowane na późniejszym roku studiów, gdyż dzięki temu możliwe byłoby 

lepsze wykorzystanie ich w praktyce lekarskiej.” (lekarski I) 

„Zajęcia z tego przedmiotu powinny być według mnie prowadzone na wyższym roku,  

nie na pierwszym.” (lekarski I) 

zbyt dużej lub zbyt małej liczby godzin przeznaczonych na dany przedmiot, temat, na 

zajęcia/ćwiczenia praktyczne, braku zajęć praktycznych: 

„Zdecydowanie przydatny przedmiot i bardzo dobrze prowadzony.Dużym minusem jest zbyt mały 

wymiar godzinowy! Powinno być dużo więcej zajęć komputerowych z Kamsoftu, ponieważ na staż 

idziemy kompletnie nieprzygotowani z obsługi tego programu. Z bardzo dobrze wyposażonej apteki 

ćwiczeniowej skorzystaliśmy też bardzo krótka zaledwie może ze 2 razy. SZKODA! Dobrze byłoby  

tam spędzić więcej czasu i uczyć się chociażby dialogu i podejścia do pacjenta. Takich ćwiczeń 

praktycznych mi zabrakło.” (farmacja) 

„…Bardzo mało zajęć praktycznych z pacjentami. Asystenci kompetentni i znający się na wszystkich 

tajnikach (…) - ale we wszystkim trzeba mieć umiar. I w ilości seminariów i ich długości  

(można dostać bólu kręgosłupa), i w ilości przekazywanej wiedzy, i w jakości przygotowanych 

materiałów (przeładowane wiedzą). Zdecydowanie seminaria do skrócenia, ilość wiedzy - ograniczona 

do najpotrzebniejszej, przydatnej w praktyce nie specjaliście (…)” (lekarski I) 

„Być może jestem nieco stronniczy w tej kwestii, ale nie pojmuję, jak można poprowadzić tak ciekawy 

przedmiot w tak nudny sposób. Pomysł, żeby uczyć (…) na seminariach, które trwają 5 godzin jest 

niepoważny. Zajęcia są prowadzone praktycznie przez samych belwederskich profesorów, co samo  

w sobie jest imponujące. Jedynym problemem jest to, że w ciągu tych 5 dni pojawia się 1 (słownie 

jeden) przypadek kliniczny (…)” (lekarski II) 

„Byłam bardzo mocno rozczarowana zajęciami (…). Polegają one na wstawianiu zdań w luki i robieniu 

zadań. Brak jakiejkolwiek rozmowy (…) podczas zajęć. Z tygodnia na tydzień czułam, że mój poziom 

(…) wręcz pogarsza się. Zależało mi na nauce (…), ale rozczarowała się i zniechęciłam. Moim zdaniem 

zajęcia powinny odbywać się w mniejszych grupach, by ułatwić interakcję. Podręcznik jest słaby  

i gdyby nie dodatkowe materiały prowadzącej nie wiem, czy nauczyłabym się czegokolwiek...” 

(lekarski I) 

„Chyba moje najgorsze doświadczenie na tej uczelni. Zajęcia zupełnie pozbawione części praktycznej, 

kontaktu z pacjentem (mimo licznych próśb kierowanych do asystenta - twierdził, że to nie ma sensu, 

bo "i tak nic nie umiecie"). Wielogodzinne, niekończące się seminaria, prowadzący, którzy chyba 

nienawidzą studentów (niektórzy witali nas jakimś zdaniem dotyczącym tego, jak bez sensowna jest 

ich praca, skoro i tak niczego się nie nauczymy). Warunki zaliczenia niejasne, bardzo różniące się 

w zależności od asystenta i jego humoru. Ukoronowaniem tragicznego bloku był egzamin. Najdłuższe 

wpuszczanie na egzamin, jakie przeszłam (a zapewniam, że np. Katedra … zdawała się nie mieć sobie 

równych...). Z tej przyczyny egzamin zakończony ok. 20 minut wcześniej wrzaskami prowadzącego  

- to nie są warunki, w których powinien odbywać się egzamin na uczelni wyższej. Zawartość 

egzaminu - tu również dramat. Spora część pytań wykraczała poza podane w sylabusie pozycje - 
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pytanie więc, skąd mamy się uczyć? Wyniki egzaminu - kolejny problem. Dzień po egzaminie wyniki 

znalazły się w wirtualnym dziekanacie - ale nie wszystkie. Ja musiałam czekać do poniedziałku,  

żeby dzwonić 15 razy do zakładu. Oczywiście - trzeba przyjechać osobiście. Co zrobić, jeśli Zakład 

pracuje do 15, a w tym czasie ma się pracę / praktyki?” (lekarski I) 

oraz wskazywali na zajęcia, które w ich opinii nie poszerzyły posiadanej wiedzy, były stratą czasu: 

„Na zajęciach o kościach i mięśniach praktycznie wszystko powtórzyło się z zajęciami z anatomii. 

Zajęcia z materiałoznawstwa bezsensowne w momencie, kiedy nie mamy jeszcze takiego przedmiotu 

i nie rozumiemy nic, co mówi do nas prowadzący. W większości strata czasu.”  

(lekarsko-dentystyczny) 

„Seminaria to strata czasu, okropnie poprowadzone, czytanie slajdów, a to chyba każdy student 

potrafi zrobić sam. Seminaria … ciągnęły się w nieskończoność i nic nie można było z nich zrozumieć. 

Czas na oddziale codziennie był zmarnowany, nie dowiedziałam się nic. Tragiczna organizacja, 

asystenci tylko narzekają, ilu studentów im się plącze pod nogami, nie są w stanie nam nic pokazać 

ani powiedzieć. Koszmar.” (lekarski I) 

„Seminaria wartościowe, dawały wiedzę studentom. Jednak część ćwiczeniowa to porażka (…). 

Chodzenie na blok bo nikt się nie chciał nami zająć, a tam nikt na nas nie czekał, nic nie pokazywał  

i nic nie tłumaczył- strata czasu. Niedopuszczenie do jakiejkolwiek procedury medycznej.  

Tylko patrzenie i to nie zawsze było coś widać. Jeśli chodzi o umiejętności praktyczne to strata czasu 

w większości. Nie wspominając o nagminnym spóźnianiu się na ćwiczenia. Zamiast skupić się  

na badaniu i postępowaniu w ostrych przypadkach robimy sobie zamiast ćwiczeń seminarium  

w fartuchach.” (lekarski Ii) 

„Seminaria … w większości były bardzo nudne- rozmawianie o oczywistościach, strata czasu, dyskusje 

na proste tematy nie wymagające rozmowy. w obecnej formule zajęcia są za długie i męczące,  

a to co było na zajęciach można przerobić w krótszym czasie.Ćwiczenia również były dość długie, 

można by zminimalizować ilość spotkań, odgrywanie scenek i omawianie ich w wielu przypadkach 

były bardzo oczywiste, nie wymagające długiego komentarza.” (lekarski I) 

„Strata czasu, dużo bardziej przydatny byłby dodatkowy tydzień zajęć na oddziale chorób 

wewnętrznych albo czas wolny do nauki farmakologii na 3 roku gdzie jest mało czasu na wszystko” 

(lekarski I) 

„Strata czasu, niepotrzebne powtórzenie materiału dla studentów V roku. A dla studentów II roku 

także obecnych na sali tematy tam poruszane były raczej przedstawione za wcześnie w stosunku  

do nabywanej przez nich w tym okresie nauczania wiedzy.” (lekarski I) 

„Strata naszego czasu. Szczególnie, że niedługo LEK i tam jest (…).W dodatku, szkoda, że z zajęć  

o niemałym potencjale, również społecznym, udało się zrobić taką straszną nudę i pustosłowie.” 

(lekarski II) 

„Te zajęcia to zdecydowana strata czasu. Nic nowego się nie dowiedziałam, praca z Excelem, 

z którym pracuje się od podstawówki.” (dietetyka) 

„Uważam, umieszczenie tego przedmiotu w planie za mocno naciągane i przekombinowane. Strata 

czasu i studentów i wykładowcy. Zajacia kończyły się po 40 minutach, a i przekazywana treść  

nie miała żadnej wartości. W XXI wieku uczyć studentów jak założyć konto na instagramie  

albo Facebooku? Miałam wrażenie, że to wykładowca mógłby się więcej nauczyć od nas studentów...” 

(zdrowie publiczne) 

▪ Zdaniem licznej grupy studentów e-learning nie sprawdza się w przypadku każdego przedmiotu.  

Ma to miejsce wtedy, kiedy materiał dostępny w systemie jest mało atrakcyjny, źle przygotowany, 

jakość techniczna materiałów udostępnionych na platformie pozostawia wiele do życzenia  

i jednocześnie brak jest bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, z którym można byłoby wyjaśnić 

wszystkie wątpliwości: 

„Zdecydowanie słabą stroną przedmiotu był e-learning. Niektóre materiały były długie i dosyć nudne. 

Przydałaby mi się np. opcja przyspieszenia filmików, szczególnie że mierzenie czasu obejrzenia 

materiału wcale nie daje gwarancji, że student go faktycznie obejrzy …” (lekarski I) 
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„E-learning był nudny i nic nie wnosił dużo ciekawsze i więcej wnoszące były zajęcia (…)” (lekarski I) 

„E-learning był zbyt długi jak na małą ilośc treści w nich zawartą. Zajęcia (…) miały bardzo podobną 

tematykę i formę, a były o wiele ciekawsze” (lekarski I) 

„E-learning (…) jest według mnie złym pomysłem. Zajęcia powinny polegać na ćwiczeniu (…) 

bezpośrednio z drugim człowiekiem,a nie na uzupełnianiu ćwiczeń w komputerze.Uważam, że wykłady 

na e-learningu + ćwiczenia praktyczne na zajęciach byłyby najlepszym wyjściem.” (lekarski II) 

„E-learning (…) to chyba jakiś żart. Mam nadzieję, że albo zostanie dopracowany, albo całkowicie 

zlikwidowany. Jest to zmarnowany czas, nie uczy niczego nowego ani konkretnego. Przyda się więcej 

PRAKTYKI, a nie suchych informacji.” (lekarski II) 

„Forma zajęć on-line i zacinanie się filmów powodowało konieczność wykonywania tych samych 

ćwiczeń kilkukrotnie, mimo prawidłowego rozwiązania, co budziło frustrację.” (lekarski I) 

„Elearning nie jest prawidłową formą prowadzenia tak ważnych dla kierunku zajęć.”  

(ratownictwo medyczne) 

„e-learning nie zastąpi prawdziwych wykładów oraz seminariów. e-learning był niedokładnie zrobiony 

dźwięk niezgadzał się z wyświetlanymi slajdami, czasami całkowicie niebyło dźwięku.”  

(ratownictwo medyczne) 

„Elearning (…) w mojej opinii jest nieskuteczną formą prowadzenia zajęć. Zwłaszcza gdy materiały 

dydaktyczne, wykłady są nagrane w złej jakości dźwiękowej.” (położnictwo) 

„Jedną z największych - moim zdaniem - wad e-learningu jest to że niewiele się z materiałów 

oglądanych w tym trybie zapamiętuje. E-larning w połączeniu z inną formą zajęć np. seminariami 

byłby znacznie skuteczniejszy.” (ratownictwo medyczne) 

„Złym pomysłem było organizowanie zajęć (…) w postaci e-learning'u. Jest to trudny przedmiot,  

nie wystarczy obejrzeć nagrane wykłady by go zrozumieć. Brakowało relacji z nauczycielem, trudno 

było ze względu na brak możliwości dopytania o niezrozumiałe treści.” (ratownictwo medyczne) 

▪ Nieodpowiedni sposób prowadzenia zajęć 

Respondenci podkreślali m.in. niedostateczne przygotowanie dydaktyczne nauczycieli  

do prowadzenia zajęć, ich słabe umiejętności przekazywania wiedzy oraz małe 

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”): 

„Dokładniejsze wybieranie asystentów, niektórzy są niekompetentni i mają braki w wiedzy,  

często to studenci "uczą asystentów", a zastępstwa są zbawieniem, ponieważ jest to jedyna okazja 

żeby wynieść coś z zajęć” (lekarski I) 

„…wykładowcy reprezentowali bardzo niski poziom. Narzekali na system i zrobione przez ich własny 

zakład (???) prezentacje seminaryjne. Może warto przekazać nam swoje doświadczenie i wiedzę 

w inny sposób, niż poprzez przeklikiwanie bezużytecznych slajdów i ciągłe komentowanie, że nie mają 

zastosowania w praktyce. …” (lekarski I) 

„(…) jest na WUM jednym ze słabiej nauczanych przedmiotów. Wypaleni, niezbyt mili asystenci, 

którzy traktują studentów jak „zło konieczne”, w ogóle nie zależało im na tym, żeby nas czegokolwiek 

nauczyć. Ćwiczenia trwały zazwyczaj ok 30-45 min- odprawa, obchód i krótka, kilkuzdaniowa 

rozmowa z asystentem w mniejszych podgrupach. Potem przez 2 godziny (do czasu seminarium) 

musieliśmy sami znaleźć sobie zajęcie- można było zostać na oddziale lub zejść na blok.  

Pójście na blok zazwyczaj wiązało się ze staniem i oglądaniem pleców zespołu operacyjnego,  

nikt nic nie tłumaczył. Istniało też duże ryzyko narażenia się na nieprzyjemne komentarze- 

szczególnie ze strony pań pielęgniarek. Seminaria często prowadzone były „byle jak”, aby tylko jak 

najszybciej skończyć i wypuścić nas do domu. Obowiązywała zerówka, której jestem dużym 

zwolennikiem, ale jednocześnie uważam, że aby brać pod uwagę oceny z kolokwiów należy 

ujednolicić sposób ich przeprowadzania i wprowadzić rzetelny sposób oceniania  

(np. (…) obowiązywała zasada "samosprawdzania" sobie kolokwiów i podawania osobie 
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odpowiedzialnej za dydaktykę ocen, które się uzyskało). Bardzo trudny egzamin testowy w sesji 

letniej na poziomie egzaminu specjalizacyjnego (szczegółowe, rozbudowane pytania).  

Do tego wszystkiego istniały różne zasady wystawiania oceny końcowej podczas egzaminu ustnego- 

niektórzy brali pod uwagę ocenę z testu i wyliczali średnią, a inni w ogóle nie zwracali uwagę  

na ocenę z drugiej części egzaminu.” (lekarski I) 

„…Nie podobały mi się niektóre prezentacje-zbyt dużo tekstu na slajdach i zbyt szczegółowe 

informacje powodują, że po krótkim czasie „wyłączamy się” i przestajemy słuchać. To jak wyglądają 

zajęcia naprawdę bardzo zależy od prowadzącego - czasem czas mijał zdecydowanie za szybko 

a czasem trudno było wytrzymać ponieważ prowadzący odbiegali od tematu lub czytali tekst  

ze slajdów.” (lekarski I) 

„(…) to jedna wielka TRAGEDIA. Przez 4lata nie dało się wynieść z tych zajęć jakiejkolwiek wiedzy, 

która mogłaby się przydać np. na egzaminie. Miałam zajęcia na każdym piętrze, na każdym jest tak 

samo ŹLE. Nie wiem, czym to idzie, czy (…) to taka grupa zawodowa, którzy kompletnie nie potrafią 

przekazywać wiedzy, nie potrafią prowadzić sensownych zajęć, nie potrafią nawet zrobić dobrej 

prezentacji w Power Point (…)” (lekarski I) 

„Zdecydowanie powinno położyć się większy nacisk na dobór asystentów prowadzących zajęcia. 

Niestety, ale pojedyncze osoby (w szczególności Pani mgr …) były żenująco nieprzygotowane,  

nie umiejące nawet przeczytać poprawnie, słowo po słowie, prezentacji (np. czytanie jądro ogniste 

zamiast ogoniaste, perflima zamiast perylimfa i wiele wiele innych). Błędy były ciągłe (nie były  

to pojedyncze przejęzyczenia), istotne merytorycznie. Asystenci Ci nie byli w stanie odpowiedzieć na 

pytania dotyczące wejściówek oraz pytania dotyczące istotnych części ich własnych prezentacji 

(których przygotowanie odbyło się chyba metodą kopiuj-wklej). Uważam, że żadna z tych osób, 

gdyby spróbowała, nie zdałaby egzaminu (…), a były to osoby odpowiedzialne za nasze do niego 

przygotowanie. W ten sposób część zajęć okazała się niepotrzebnym, szkodliwym marnowaniem 

czasu nas wszystkich i jedyne do czego zachęcała to zmiana uczelni…” (lekarski I) 

„Bardzo ważny przedmiot prowadzony w tragiczny sposób. Prowadzący ograniczali się do przeczytania 

treści seminariów - zajęcia kończyły się 1-2 h wcześniej niż w planie. Zero zaangażowania 

prowadzących. Mimo że (…) bardzo dynamicznie się rozwija i stanowi jedno z ważniejszych narzędzi 

współczesnej medycyny w każdej specjalności mam poczucie, iż praktycznie niczego się  

nie nauczyłem na zajęciach. Dużo więcej wyniosłem czytając podręcznik i ucząc się z innych źródeł  

we własnym zakresie. Bardzo mało praktycznych zajęć (…)” (lekarski I) 

„…seminaria polegające na pokazywaniu zdjęć i podaniu nazwy metody, w czasie gdy nie mieliśmy 

żadnych podstaw by to rozumieć …” (lekarski I) 

„…rozumiem, że każdy lekarz ma swoje metody pracy ale irytowanie się i krytykowanie nas,  

bo robimy coś inaczej jest średnim sposobem na nauczenie nas. Jeśli coś wykonujemy źle  

albo po prostu inaczej niż chce asystent to w 99% przypadków albo ktoś nas tego nigdy nie nauczył 

albo nauczył ale pokazał inny sposób niż dany asystent sobie życzy” (lekarsko-dentystyczny) 

„Czytanie prezentacji podczas zajęć bardziej usypiało, niż zachęcało studentów do brania aktywnego 

udziału w zajęciach.” (lekarski I) 

„Ćwiczenia (…) oceniam źle. Odczuwalny był brak zainteresowania studentami ze strony asystentów. 

Szkoda, bo to jeden z najważniejszych przedmiotów na studiach a mało czego się tam nauczyliśmy. 

Wielkie rozczarowanie.” (lekarski I) 

„Ćwiczenia (napiszę krótko i konkretnie): potrzebne wizualizacje (zdjęcia, modele cokolwiek) 

omawianych narządów, układów itp. Nie można mówić (…) "na sucho" bo nic nie zapamiętamy  

po 1h ćwiczeń w tyg. i będzie to zmarnowany czas(równie dobrze możemy sobie to samo w książce 

przeczytać). (…)” (pielęgniarstwo) 

▪ zła 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, zmieniających się godzin 

rozpoczynania zajęć, braku chęci pomocy studentom w odbywaniu obowiązkowych 

dyżurów: 
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„Codziennie zmieniała się godzina seminarium, nigdy nie było wiadomo o której godzinie będzie.…” 

(lekarski I) 

„Wykładowcy spóźniali się na zajęcia, przez co przedłużali semianaria. Zajęcia trwały dłużej niż było 

to określone w planie. Siedzenie w sali seminaryjnej od 8 do 14 z krótka przerwą na ćwiczenia było 

bardzo nużące. Nie można skupić się na czwartym seminarium z rzędu. Kiepska organizacja,  

np wysłano nas na USG w godzinach ćwiczeń kiedy nikt go nie wykonywał. Obowiązkowe dyżury  

są kompletną porażką. Nikomu z personelu nie zależy by jakoś zagospodarować studenta. (…)” 

(lekarski I) 

„Baaardzo dużo czekania. Prowadzący mogliby się nauczyć obsługi komputera i rzutnika- trochę 

śmieszne były codzienne telefony i czekanie na informatyków którzy włączali seminaria.” (lekarski II) 

„…Zajęcia praktyczne bardzo źle zorganizowane - obchody w grupie 40 osobowej, grupki kliniczne 

liczące 8-10 osób dobierane codziennie inaczej i jakby przypadkowo, dużo powtórzeń ale także 

bardzo duże znaczenie przypisane jednostkom chorobowym praktycznie nie spotykanym.”  

(lekarski II)  

„…Ostatniego dnia zajęć dowiedzieliśmy się, że mam zaliczać egzamin praktyczny, którego wcale  

nie ma w sylabusie V roku. Prowadzący mieli sprzeczne informacje, panował chaos. Nie mogliśmy 

odbyć jednorazowo dyżuru 12godzinnego, ponieważ według osoby odpowiedzialnej za dydaktykę  

w trakcie naszego bloku, wychodzenie po 22 ze szpitala jest niebezpieczne dla 25-letnich 

studentów...” (lekarski I) 

„Brak jakiejkolwiek organizacji sal, na przekierowanie studentów do odpowiednich sal czekaliśmy 

czasem po kilkanaście minut. Zdecydowanie za dużo zajęć seminaryjnych względem praktycznych. 

Pierwszy tydzień samych seminariów był kompletnie bez sensu. Powtarzane treści z zajęć (…).  

W ciągu czterech tygodni zajęć dydaktycznych na oddziale byliśmy ok. 7 dni. Nikt z nami nie był przy 

badaniu pacjentów. Przez trzy dni pisaliśmy historię choroby! Te zajęcia nie wniosły nic.  

Nie potrafiłabym wymienić czego praktycznego nauczyłam się na tym bloku. Po zajęciach nie umiałam 

osłuchiwać pacjenta. Zajęcia (…) nic nie dają. Zaliczenie praktyczne na studentach  

nic nie wnosiło.Zaliczenie teoretyczne wymagało wiedzy nieporuszanej na zajęciach, 

nieodpowiadającej poziomowi na trzecim roku. Klinika ukłądająca test teoretyczny mogłaby wcześniej 

sprawdzić w sylabusie tematy zajęć!” (lekarski I) 

„Zdecydowanie najsłabszą strona przedmiotu jest zbyt duża liczba godzin seminariów i zbyt duże 

grupy, które nie pozwalają na naukę umiejętności praktycznych i zaburzają komfort pacjenta.  

Dużą część zajęć praktycznych spędza się na korytarzu podczas gdy w trakcie seminariów nikt  

nie korzysta z możliwości pracy na oddziale.” (lekarski I) 

„Cwiczenia były bardzo chaotyczne ze względu na bardzo dużą grupę. Przykładowe zadania były 

omawiane bardzo szybko i pobieżnie. Dodatkowo zadania do pracy własnej zazwyczaj miały jakiś 

dodatkowy element, który komplikował zadanie, którego i tak mało kto umiałby zrobić po danych 

objaśnieniach. Dodatkowo asystenci często byli zniecierpliwieni i denerwowali się, że nikt nie potrafił 

ze zrozumieniem wykonać zadania.” (lekarski I) 

„…Brak zajęć praktycznych, kontaktu z pacjentami. Lekarze nie znali ani pacjentów ani oddziału. 

Jeżeli już zdarzyło się że zostaliśmy zabrani na ekwiwalent zajęć praktycznych to mieliśmy zajęcia 

w grupach po 10 osób. …” (lekarski I) 

„Ćwiczenia to jakaś kpina, to nie do pomyślenia, żeby na największej w Polsce uczelni medycznej 

przez rok nie było dostępu do laboratoriów. Kiedy ktoś nie przyjdzie na jedno bezwartościowe 

seminarium to trzeba odrabiać bezwzględnie, a brak ćwiczeń przez cały rok to żaden problem.” 

(lekarski I) 

„ćwiczenia w większości były czytaniem ze skryptu, z którego wczesniej była kartkówka  

- według mnie mało na tym skorzystaliśmy, dodatkowo można by zmienić formułę kartkówek 

opisowych, bo czasami nie było wiadoomo co dokładnie napisać aby dostać max. ilość puntków. 

system zdobywania puntków dodatkowych na seminariach w ogóle nie zdał egzaminu, można było 

czuć się jak w podstawówce, przekrzykując kolegów i zgłaszając się do odpowiedzi, czasami 
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wystarczyło powiedzieć dwa słowa, a niektórzy asystenci wymagali omówienia całego zagadnienia,” 

(lekarski I) 

„Brak mocnych stron zajęć z przedmiotu. Można wymieniać jedynie same wady, to znaczy  

po pierwsze brak było w sylabusie jasnej informacji, jakie tematy będą kolejno omawiane  

na seminariach, należało się domyślać, tak samo nie wiadomo było przez pierwsze tygodnie ile będzie 

kolokwiów, jaki materiał będą obejmowały ani kiedy będą. Była pełna dezorientacja i chaos,  

który się nie poprawił przez rok trwania przedmiotu. Ćwiczenia były zupełnie oderwane od tematów 

seminaryjnych. … nadzoru nad wykonywaniem ćwiczeń nie było, prowadzący nie do końca wiedzieli 

co studenci mają robić, przychodzili nieprzygotowani i poza krótki skrypt z wypisanymi 

doświadczeniami do każdych ćwiczeń wiedza nie wykraczała. Postępowanie natomiast na kolokwiach 

było niedopuszczalne, brak jakiegokolwiek pilnowania studentów, którzy bez konsekwencji mogli 

ściągać z telefonów, nieskuteczne formy uciszania, hałas niosący się po auli, wpuszczanie na aulę, 

które trwało dłużej niż samo kolokwium, wynikające z braku organizacji, również zbyt mała liczba 

pilnujących, na niektórych kolokwiach tylko 2 osoby na całą aulę ze 180 osobami piszącymi.  

Również brak było informacji o możliwości wystartowania w ogólnopolskim konkursie, gdy pytanie  

o niego zostało skierowane do Kierownika Katedry to on oddał tę sprawę studentom do ustalenia 

i zorganizowania chętnych, co doprowadziło do nadużycia władzy przez starostkę roku.” (lekarski II) 

„Każde zajęcia prowadziła inna osoba - każda nas inaczej oceniała, oraz nie wiedziała co robiliśmy  

na poprzednich zajęciach. Często osoby te nie miały pojęcia co mamy robić na bieżących zajęciach 

i omawiały niepotrzebne nam zagadnienia - mimo upomnień studentów. Bardzo często musieliśmy 

sami analizować preparaty, bez poprzedniego omówienia przez naszego asystenta mimo że inne 

grupy miały omawiany każdy element po kolei a dopiero później oglądali je sami.” (fizjoterapia) 

„Choć seminaria, która były organizowane były na dobrym poziomie, a kontakt z pacjentem  

był zapewniony, to wszystko psuła tragiczna organizacja zajęć. Gdy przychodziliśmy rano, często 

nawet prowadzący nie wiedzieli gdzie, z kim i jakie mamy zajęcia. Wielokrotnie zdarzało się,  

że po zakończonych zajęciach czekaliśmy nawet godzinę, bo "może dobędzie się jeszcze jedno 

seminarium" tylko po to, żeby dowiedzieć się, że jednak możemy iść do domu. …” (fizjoterapia) 

„Czas studentów na praktykach śródrocznych był wypełniany "na siłę" głównie poprzez numerowanie 

stron w historii choroby pacjenta.” (pielęgniarstwo – dot. Podstawowej opieki zdrowotnej) 

„Absolutnie niepoważna postawa zakładu, odnośnie dyżurów dla studentów. Studenci są zobowiązanie 

do odbywania dyżurów, których warunki nie są w żadnym stopniu określone, a po przyjściu na dyżur, 

nikt się nie poczuwa do zajęcia się studentami. Albo jest zupełne ignorowanie i bycie opryskliwym, 

albo wysyłanie do sekretariatu, w którym to wypełnia się dokumentację medyczna za sekretarki,  

co jest niezgodne z przepisami Rodo ponieważ, studenci nie podpisują żadnego dokumentu czy 

oświadczenia, o dopuszczenie do informacji medycznej, tak jak ma to miejsce w innych szpitalach. 

Nie ma najmniejszej możliwości kontaktu z pacjentem, a studenci są traktowani jakby to była  

ich wina, że w ogóle pojawiają się w szpitalu (…) na OBOWIĄZKOWE praktyki. Studenci muszą 

próbować załatwiać wszytko samidzielnie, mierząc się dodatkowo z wybitnie nieprzychylną postawą 

zakładu” (ratownictwo medyczne) 

„Większy nacisk powinien zostać nałożony na zajęcia praktyczne, a nie teoretyczne. Ilość zagadnień 

teoretycznych - głównie historycznych jest zbyt duża. Rozwodzenie się nad teorią procedur nie 

pokrywa się nad wykonywaniem ich w praktyce - różnica między jednym, a drugim powinna zostać 

zmniejszona. Powinno się również zwracać uwagę na to jak wygląda dana procedura wykonywana 

praktycznie na manekinie, a jak w sytuacji postępowania z prawdziwym pacjentem (…)” 

(pielęgniarstwo) 

„…Cały dyżur (15-22) podpieraliśmy ściany na korytarzu, bo nie wolno nam wyjść z oddziału,  

a nie było gdzie usiąść. Za mało szafek studenckich, nie ma możliwości komfortowego przebrania się 

i zostawienia rzeczy w bezpiecznym miejscu na czas zajęć czy dyżuru.” (lekarski I) 

▪ spóźnianie się na zajęcia, nieobecności, realizacja zajęć niezgodna z sylabusem 

Negatywne komentarze studentów dotyczyły także zachowań nauczycieli akademickich, z którymi 

odbywały się zajęcia:  
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„Asystenci bardzo często nie przychodzili na zajęcia (…)” (lekarski I) 

„Bardzo liczyłam na te zajęcia, bo myślałam w przyszłości o (…), ale zajęcia okazały się jednym 

wielkim rozczarowaniem. Prowadzący przychodzili jak chcieli, czasem 15 a czasem 40 min po czasie 

rozpoczęcia seminarium. Seminaria zamiast uczyć nas trochę w kierunku tego co będziemy robić  

na części praktycznej, były odklejone od rzeczywistości, każdy prowadzący wchodził w zupełnie 

odrębny temat. Na zajęciach praktycznych, (…), lekarze najpierw się zdziwili, że studenci mają 

zajęcia z nimi i to z (…) (no wielkie zaskoczenie, szpital (…)?!), kazali nam czekać na korytarzu  

w poczekalni z pacjentami przez 20 min, aż zaprosili do gabinetu, gdzie usłyszeliśmy, że „sory ale tyle 

pacjentów dziś mamy, że możecie stać pod ścianą i patrzeć, ale nie przeszkadzajcie dobra?  

No nie, nie damy wam nic porobić bo czasu nie ma.”. Na zajęciach z (…) mieliśmy za to okazję stać 

przez 45 min w gabinecie opisowym, gdzie lekarka prowadząca nam „część praktyczną” z (…) wraz  

ze swoją koleżanką opowiadały sobie jakie to sukienki sobie kupiły, a co nowego słychać u kogoś tam, 

a co nowego u kogoś. Wszystko spoko, rozumiem, że też będę plotkować z przyjaciółkami z pracy  

w przyszłości, ale może wystarczyło nas w takim razie po prostu puścić wcześniej do domu? 

Szanujmy wszyscy swój czas. …” (lekarski I) 

„Ciężko powiedzieć, które aspekty zajęć wymagają poprawy, skoro połowa z nich nie odbyła się,  

bo lekarze nie przychodzili na zajęcia. Ta sytuacja miała miejsce trzykrotnie. Trzykrotnie, z 5 dni, 

podczas których mieliśmy (…). To jakiś żart? Przychodziliśmy jak idioci na 8 rano i siedzieliśmy  

sami w sali. Sekretarki notorycznie nie było, nie mieliśmy nawet komu zgłosić nieobecności 

prowadzącego. Najgorszy blok 3 roku. Zero szacunku dla studentów. Poranne seminaria były totalnie 

bez sensu. Skoro lekarze i tak na nie nie przychodzą, to może warto zrobić zajęcia od 10:30 

i zostawić tylko zajęcia praktyczne? …” (lekarski I) 

„Często zdarzało się, że Prowadzący nie przychodzili na zajęcia bez uprzedzenia  

i, mimo że czekaliśmy na seminaria kilka godzin, nie odbywały się one.” (lekarski I) 

„Dramatyczna organizacja zajęć, nieraz czekanie po 0,5-1,5h na seminarium (!), często prowadzący 

w ogóle się nie zjawiali. Brak możliwości zdobycia jakichkolwiek umiejętności praktycznych, przez cały 

czas trwania bloku moja grupa ani razu nie zbadała pacjenta (…) (!). Z kilkoma wyjątkami nudno 

prowadzone seminaria, często na zupełnie nieistotne tematy (np. 2h seminarium o urazach z różnych 

typów broni, podczas których prowadzący przyznał że widział takie urazy kilka razy w karierze).  

W większości bezużyteczne prezentacje udostępnione na stronie zakładu, przestarzałe skrypty z nikłą 

ilością wartościowej wiedzy oraz EBM. Zdecydowanie najgorszy blok jaki miałem do tej pory  

na studiach.” (lekarski I) 

„jedno seminarium tylko moja grupa miała, na inne prowadzący nie przyszli” (lekarski I) 

„Wymagane na zajęciach treści (wejściówki) były trudne do nauczenia ponieważ syllabus nie był 

wystarczająco szczegółowy, co do wymaganych zagadnień. Pytania na kolokwiach nie dotyczyły istoty 

zagadnień ale polegały na szukaniu wyjątków (nierzadko dotyczyło to zagadnień różnie ujętych 

w różnych podręcznikach). Nie był jasno wskazany zakres wymagań oraz BRAK BYŁO WSKAZANEJ 

LITERATURY OBOWIĄZKOWEJ, której przyswojenie gwarantowało uzyskanie co najmniej dobrego 

wyniku - skutkowało to ciągłym chaosem i niepewnością oraz spadkiem motywacji do nauki tego 

przedmiotu. Odrębny sposób pytania w postaci wejściówek, pytania ustnego na zajęciach  

czy wreszcie kolokwiów powodował, że sposób pytania oraz charakter pytanych treści nie był spójny  

- od bardzo szczegółowych wyjątków po bardzo ogólne. (…)” (lekarski II) 

„(…) to bardzo ważne dziedziny, jednak zajęcia oparte na czytaniu prezentacji i ćwiczenia,  

na które nie przychodzi prowadzący nic nie wnoszą.” (lekarski II) 

„Praktycznie nie mieliśmy zajęć. Ćwiczeniowcy albo nie przychodzili albo zostawali tylko na 30 min  

bo mieli inne zajęcia. Wszystkiego nauczyć się było samemu.” (pielęgniarstwo) 

„Prowadzący nie był obecny na połowie zajęć, zajęcia były prowadzone na zasadzie odpytywania 

z zajęć, które nie były przeprowadzone. Prowadzący mówił szybko i niezrozumiałe.  

Zajęcia które się nie odbyły nie zostały odrobione. …” (pielęgniarstwo) 

„Zajęcia były najgorszymi zajęciami na jakich kiedykolwiek byłam. Program nie został zrealizowany 

nawet w połowie, asystentka z którą miałam zajęcia potrafiła wychodzić na ponad godzinę mówiąc 
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nam, że wróci za 5minut, po czym obwiniała nas za to, że nie zdążyliśmy omówić jednego 

z 3 zaplanowanych na zajęcia układów. Nie mówiąc już o tym, że to co było na zajęciach i w (…) nijak 

nie pokrywało się z pytaniami z egzaminu … mieliśmy tak naprawdę ledwo 5 spotkań, które wyglądały 

tak, że moja grupa bawiła się w głuchy telefon z nudów, bo oczywiście asystentka była nieobecna.” 

(farmacja) 

„Zrozumiałym jest, że każdemu może wypaść coś ważnego (zwłaszcza lekarzowi) i wtedy asystent 

będzie nieobecny, jednak zdarzyło się nie raz, że przez całe zajęcia na sali nie było ani jednego 

asystenta, ani nawet studenta z koła (…). Wtedy dwie grupy (…) były pozostawione same sobie:  

bez kartek na wejściówki, bez osoby układającej szpilki i bez możliwości spytania kogoś o pomoc  

przy rozpoznaniu struktury (…). Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zastępstw  

za nieobecnych asystentów. (…)” (lekarski II) 

„Ciężko jest ocenić zajacia, ponieważ żadne się nie odbyly z powodu ciągłych nieobecności 

wykładowcy i odwoływania spotkań na ostatnią chwilę” (zdrowie publiczne) 

„czekanie kilku godzin na prowadzącego, co jest lekceważeniem studentów, po czym wykładowca  

nie wie co ma mówić i co robić ze studentami, zajęcia mało interesujące,” (położnictwo) 

„Często, podczas ćwiczeń, zdarzały się sytuacje, że dla 3 roku brakowało pacjentów.  

Po przyjściu na zajęcia byliśmy od razu odsyłani do domu.” (lekarsko-dentystyczny) 

„Draaaamat, podczas części praktycznej lekarze nie przychodzili na zajęcia, nie można było  

ich znaleźć nigdzie na oddziale i czasem czekaliśmy 40 minut aż ktoś się nami zajmie.  

Kiedy zajęcia raz zaczęły się o czasie, to w gabinecie pan doktor stwierdził że dziś  

(o godz.11, kiedy nasze zajęcia się zaczynały) już nie ma żadnych pacjentów więc możemy posiedzieć  

2h w gabinecie i pogadać... Jedyna osoba szanująca studentów w tej klinice to dr ….” (lekarski I) 

▪ niewłaściwej, złej atmosfery w trakcie zajęć mającej wpływ na skuteczne nauczanie 

„Atmosfera na oddziele jest napięta, ciężka chyba nawet dla pracowników, dlatego lekarze 

nieszczególnie mieli ochotę z nami rozmawiać. Zajęcia (…) były bezwartościowe, poza jednymi 

zajęciami (…) z pielęgniarką oddziałową, wtedy rzeczywiście mogliśmy się nauczyć czegoś 

praktycznego.” (lekarski I) 

„Atmosfera w klinice wydaje się stresująca i nieprzyjemna, konkretnie kontakt profesora 

z pozostałymi lekarzami, mam wrażenie że mogą się obawiać zostać nieprzyjemnie skomentowani.” 

(lekarski II) 

„…Na zajęciach panuje atmosfera łagodnego terroru, brzmi to zabawnie, ale młodsza część zespołu 

pedagogicznego płci żeńskiej zdaje się pokarana przebywaniem w towarzystwie studentów, a więc 

sama karze za np. głębszy oddech omyłkowo wzięty za śmiech (dziwne, owszem). …” (lekarski I) 

„(…) atmosfera jest nieprzyjemna, na odprawach jesteśmy przez 40 minut świadkami przepychanek 

między lekarzami (…)” (lekarski I) 

▪ problemów z dostępem studentów do procedur medycznych 

„Co do procedur medycznych - nie było możliwości udziału w nich, ale była możliwość ich obserwacji.” 

(lekarski I) 

„Jedyną procedurą medyczną jaką można było wykonać na zajęciach to pobranie krwi pacjentowi 

i pomiar ciśnienia krwi bez wysnuwania jakichkolwiek wniosków mających na celu podniesienie 

wiedzy studentów na temat opieki nad chorymi (…).” (pielęgniarstwo) 

„Kontakt z większością pielęgniarek na tym Oddziale był BARDZO ciężki i nie należał do przyjemnych. 

Brak poświęconego czasu studentom i BARDZO CZĘSTO uniemożliwienie wykonywania procedur 

medycznych mimo, że powinnyśmy je wykonywać żeby móc szlifować to czego już się nauczyłyśmy. 

(…)” (pielęgniarstwo) 

„Na zajęciach praktycznych studenci są dopuszczani do uczestnictwa we wszelkich procedurach 

w bardzo niewielkim stopniu.” (pielęgniarstwo) 
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„…Na ćwiczeniach powinny być codzienne zmiany pracowani, w jakich odbywają się zajęcia  

- u nas niektóre grupy widziały kilka razy to samo, a inne nie widziały wcale danej procedury  

czy badania.” (lekarski II) 

„Niestety brakowało pacjentów, w ciągu semstru mieliśmy ich około 5, co przekłada się  

na to że jedynie 5 osób z grupy miało szanse spróbować swoich sił w badaniu pacjenta i (…) innych 

procedurach.” (lekarsko-dentystyczny) 

„Niestety jestem bardzo rozczarowana poziomem zajęć. Przez większość czasu staliśmy na korytarzu. 

Część seminariów w ogóle się nie odbyła. Asystenci sprawiali wrażenie, jakby chcieli "uciec"  

przed studentami. Czasami zdarzali się asystenci, którzy wykonywali swoją pracę przy pacjencie  

nie zwracając uwagi na studentów, nie tłumacząc zagadnień. My mogliśmy tylko stać i patrzeć  

na procedury, których nie rozumieliśmy.” (lekarski I) 

„… Jeśli chodzi o praktyki to jedyną procedurą "medyczną" jaką wykonywaliśmy było (warunkowało  

to miejsce odbywania praktyk): zmiana pampersa, zmiana pościeli, mycie pacjenta, karmienie 

pacjenta.” (pielęgniarstwo) 

„Program zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu (…). Wiedza w tym zakresie ulega szybkim 

zmianom, ze względu na nowe odkrycia, dodatkowo jest to wiedza dość trudna do przekazania przy 

użyciu jedynie książki i serii wykładów. Nauczanie studentów w zakresie (…) powinno opierać się  

na korzystaniu z zaplecza laboratoryjnego i dostępnych tam urządzeń. Studenci powinni wykonać 

choćby podstawowe procedury obrazujące metodę naukową w dziedzinie (…). Ze względu na to,  

iż tego nie robią, nauka (…) polega na wkuwaniu losowych informacji i skrótów bez zrozumienia idei. 

Moim zdaniem przyszłość medycyny związana będzie z dokładnym poznaniem zjawisk na poziomie 

komórkowym i subkomórkowym, dlatego powinno się zainteresować studentów możliwie jak najlepiej 

tymi zagadnieniami organizując dla nich zajęcia praktyczne wraz z pracownikami naukowymi.” 

(lekarski I) 

„Raczej nie realizowaliśmy programu zajęć, nie mieliśmy właściwie możliwości kontaktu z pacjentem, 

ani udziału w procedurach medycznych. Chyba ani razu nie poruszyliśmy zagadnień badania 

podmiotowego i przedmiotowego, co wydawało się podstawą przed rozpoczęciem (…).” (lekarski I) 

„…Jednak część ćwiczeniowa to porażka (…) nikt się nie chciał nami zająć, a tam nikt na nas  

nie czekał, nic nie pokazywał i nic nie tłumaczył- strata czasu. Niedopuszczenie do jakiejkolwiek 

procedury medycznej. Tylko patrzenie i to nie zawsze było coś widać. Jeśli chodzi o umiejętności 

praktyczne to strata czasu w większości. Nie wspominając o nagminnym spóźnianiu się na ćwiczenia. 

Zamiast skupić się na badaniu i postępowaniu w ostrych przypadkach robimy sobie zamiast ćwiczeń 

seminarium w fartuchach.” (lekarski I) 

„Szkoda że na zajęciach praktycznych tyle czasu było poświęconego na naukę ścielenia łóżka,  

którą bardzo rzadko dziś wykonuje pielęgniarka... bardzo mało czasu pozostało na naukę procedur 

takich jak wenflonowanie czy pobieranie krwi różnymi metodami...” (pielęgniarstwo) 

▪ niewłaściwego podejście do studentów, pacjentów, nieetyczne zachowania 

„… W szpitalu … panowała atmosfera strachu. Czuliśmy się przez większą część kadry traktowani  

bez szacunku, jak małe dzieci. Zdecydowanie najbardziej nieprzyjemne zajęcia na przestrzeni 5 lat 

studiów. Jedynymi miłymi lekarzami w trakcie tego bloku byli rezydenci pierwszych lat.” (lekarski I) 

„…W niektórych sytuacjach TOTALNY BRAK szacunku do studenta- praktyki na tym oddziale  

to pod względem szacunku do Nas studentek nieporozumienie. Zamiast konstruktywnie przekazywać 

nam ewentualna krytykę w przypadku niecelowych zle wykonywanych procedur, było przepraszam  

za określenie- chamskie i totalnie nieprofesjonalne zarzucanie przykrościami- z pewnoscią  

nie zachęcają do podjęcia pracy w tym zawodzie.” (pielęgniarstwo) 

„Ci ludzie są niebezpieczni z ostrymi narzędziami w rękach.Rok przerwy pozwolił mi niemal 

zapomnieć, jak źle się dzieje w tym oddziale. Zasady (…) są nieobecne w praktyce klinicznej.  

Nie będę się wdawał w szczególy, bo nie miejsce na to, ale ten oddział z punktu widzenia 

bezpieczeństwa pacjenta wymaga głębokich zmian, w tym kadrowych.” (lekarski II) 

„Dr … zachowywał się w stosunku do studentów w sposób co najmniej nieodpowiedni. Zupełny brak 

kultury osobistej i szacunku do drugiego człowieka. Pozwalał sobie na niepoprawne politycznie 
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komentarze. Używał słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, gnębił niektórych studentów, 

doprowadzając ich niemalże do płaczu. Przyznawał punkty za ćwiczenia w sposób niesprawiedliwy 

i nieobiektywny. Sporą część zajęć poświęcił na wychwalanie własnych osiągnięć, zamiast 

przeznaczyć ten czas na wytłumaczenie studentom niezrozumiałych treści. Straszył i naśmiewał się, 

co uważam za zachowanie nieprofesjonalne i nieprzystające nauczycielowi akademickiemu. Jestem 

głęboko zgorszona taką postawą i oczekuję interwencji. Jeśli chodzi o sam przedmiot, w żadnym 

stopniu nie poszerzył mojej dotychczasowej wiedzy. Wymagane na zaliczeniu treści w żaden sposób 

nie pokrywały się z treściami przekazywanymi na zajęciach. Oczekiwano, że studenci przyswoją 

wszystkie zagadnienia we własnym zakresie, a ćwiczenia służyły jedynie weryfikacji, czy student 

wszystko już wie. Większą wagę powinno się przypisać nauczaniu, a nie sprawdzaniu.” (lekarsko-

dentystyczny) 

„Dr … ma fatalne podejście do studentów. Na zajęciach kilka razy pozwoliła sobie na obraźliwe 

komentarze i żarty dotyczące jednej ze studentek, czego byłam świadkiem. Uważam, ze nie powinna 

pracować ze studentami, bo jej zachowania są niepedagogiczne” (higiena stomatologiczna) 

„Bardzo ważny przedmiot jeden z najwiekszych na 5 roku a prowadzenie tragedia.  

Najpierw przychodził doktor … i przez 2 godziny marudził jak zły jest żywot lekarza. Następnie 

miałem pecha i trafiłem wraz z 3 kolegami do dr. … jako opiekuna. Całkowicie o nas zapomniał.  

Przez 3 tygodnie widziałem go 2 razy (…)” (lekarski I) 

„…Warto też nieco poskromić prof. … w jego odzywkach w stosunku do studentów. Dydaktykiem (…) 

jest wybitnym, raczej nikt nie powie inaczej, ale to, jakim ma stosunek to studentów, pozostawia 

bardzo wiele do życzenia. Nie chodzi tu nawet o bycie miłym, ale o niewyśmiewanie się, 

o niekrzyczenie, o brak szyderczych tekstów pod adresem niektórych. Niech mu też ktoś pokaże 

regulamin jego własnego zakładu, w którym wyraźnie jest napisane, że na zajęcia można się spóźniać 

do 10 min.” (lekarski II) 

„(…) Warunki w jakich spotykamy pacjentów (…) jest przerażająca. Nikomu nigdy nie życzyłabym tam 

leżeć. Ograniczenie liczby wykwalifikowanego personelu, bo przecież studenci przyjdą - zagraża życiu 

pacjentów !!!! Bierność na to co się dzieję z pacjentami jest przykra tj. Pani wymagająca stałego 

nadzorowania personelu, nieprzytomna z sondą w żołądku, podłączona na stałe do kardiomonitora,  

na stałej podaży tlenu bez opieki medycznej pozostawiona sama sobie - to jest skandal.  

Zajęcia bez większego sensu.” (pielęgniarstwo) 

▪ niskiej dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, nieprzestrzeganie zasad bhp 

„Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

szczególnie przez asystentki. Oszczędzanie serwet jednorazowych dla pacjentów i zmuszanie 

studentek do zakładania brudnych łańcuszków na szyje pacjentów ( w momencie gdy asystory były 

pełne serwet wiązanych) jest karygodne. Kultura osobista niektórych pań asystentek również 

pozostawia wiele do życzenia.” (higiena stomatologiczna) 

„Brak narzędzi i materiałów. Uważam, że studenci nie powinni podczas studiów kupować sobie  

to co potrzebne do pracy.” (lekarsko-dentystyczny) 

„Czasami brak rękawiczek innych niż L, maseczek też czasami brakuje. …” (lekarsko-dentystyczny) 

„Ciężko przez remont (mam nadzieję) było ze środkami ochrony- rękawiczkami, rozmiar L dla osób 

noszących S, to prawie brak ochrony, zwłaszcza gdy korzysta się z rozdzielacza,  

który jest nieszczelny.” (analityka medyczna) 

„(…) Standardy aseptyki (…) nie istnieją. Lekarze w poradni potrafią przyjąć i zbadać 5 osób  

bez dezynfekcji rąk! Inna sytuacja miała miejsce na bloku operacyjnym (…) Pomimo nalegań 

instrumentariuszek pani dr nie przebrała się w blokowe ubranie, nie umyła rąk, zmoczyła ręce 

środkiem dezynfekującym (dezynfekcją chirurgiczną nie można tego nazwać), nie ubrała się 

w sterylny fartuch, założyła jałowe rękawiczki, z których jedna pękła i NIE została wymieniona(!) (…) 

Następnie brudnych narzędzi użyto (…)” (lekarski I) 
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„Dostawaliśmy na zajęciach jeden komplet jednorazowych ubrań na blok, który mieliśmy używać 

wielokrotnie, przez kilka dni. Uważam to za niedopuszczalne ze względów epidemiologicznych.” 

(lekarski II) 

„…Jedna uwaga do wszystkich, zdejmujcie Państwo zegarki, obrączki i bransolety przed podejściem 

do pacjenta. Nawet na filmikach instruktażowych osoby mają ubrany zegarek. Tyle się mówi 

o antybiotykoopornych szczepach (…)” (lekarski II) 

▪ w opinii studentów pojawiające się od lat niejasne, niekonsekwentnie stosowane i/lub 

niejednolite zasady oceniania studentów, nieznane kryteria oceniania, ich zmiana w trakcie 

semestru oraz problemy z tym związane 

„Brak jasnych zasad dotyczących egzaminu i doliczania punktów "ćwiczenia" przeprowadzane 

w formie teoretycznej fatalny system punktacji aktywności dyskryminujący osoby nieśmiałe 

i rozniecający atmosferę współzawodnictwa między studentami - okropny pomysł!!!” (lekarski I) 

„Forma zaliczenia sprawdza wiedzę tylko w bardzo wąskim zakresie, a na podstawie wyników trudno 

rzeczywiście stwierdzić, czy osoba, która zaliczyła rzeczywiście rozumie tematykę i problematykę 

zajęć? Mamy zatem sytuację pozorowaną, szczególnie, że w użyciu są różnego rodzaju bazy 

z pytaniami, a podstawą nauki nie jest podręcznik. Problem w moim mniemaniu jest poważny  

i dotyczy także innych przedmiotów (…)” (lekarski I) 

„Nie wiedzieliśmy, jakie są kryteria oceniania, a dostaliśmy oceny …” (lekarski I) 

„Zapewne ta sama uwaga, którą od lat mają całe rzesze studentów - poziom wymaganej  

od nas i sprawdzanej na kolokwiach wiedzy, obfitującej w rozmaite szczegóły, których potem się  

nie pamięta - z naciskiem na pytanie o wyciągi roślinne na egzaminie. Jeśli kolokwium z progiem 

zaliczenia 50% jest niezaliczane przez ponad połowę zdających to nie oznacza to, że kilkaset osób 

zignorowało ważność przedmiotu, ale że coś jest nie tak z postawionymi pytaniami. Ogromnym 

problemem jest też istnienie na testach kombinacji odpowiedzi, które bardzo często równa się temu, 

że student jest pewien 3 z 4 dystraktorów, nie zna prawdziwości tylko jednego i waha się np. między 

wersją 2,4 a samo 4, wybiera nieprawidłową i - jak by nie patrzeć - za 75% posiadanej wiedzy 

otrzymuje 0% punktów (nie wspominając o czasochłonności tego typu pytań).” (lekarski I) 

„Zmiana formy egzaminu w trakcie nauki przedmiotu była bardzo chaotyczna, ciężko było uzyskać 

wiedzę na temat nowych zasad zaliczenia. Ponadto egzamin pisemny miał "dawać równe szanse 

studentom w przeciwieństwie do egzaminu ustnego" co nie spełniło swojej roli, ponieważ egzamin 

różnił się treścią (a nie tylko kolejnością zadań) pomiędzy studentami.” (lekarski I) 

„Poprawy zdecydowanie wymaga system oceniania przedmiotu. Zasada zbierania punktów przez cały 

rok, aby osiągnąć końcowe zaliczenie powoduje, że wystarczy jedno słabo napisane kolokwium,  

by praca włożona w naukę (…) przez pozostałą część roku straciła swoją wartość. Generuje to 

absolutnie niepotrzebny stres u studentów, którzy tracą zainteresowanie przedmiotem i powoduje 

uczucie tzw. "wypalenia" już w pierwszych miesiącach nauki. Osoby, które idą na medycynę 

z poczuciem powołania, szybko przekonują się, że ich pasja i zaangażowanie nie mają znaczenia, jeśli 

podczas praktycznej części kolokwium pomylą numery bazówek. Uważam, że takie postępowanie ze 

strony uczelni jest niesprawiedliwe i bezcelowe, więc od siebie proszę, aby oszczędzić psychikę 

przyszłych studentów kierunku lekarskiego na WUMie i wprowadzić bardzo potrzebne zmiany.” 

(lekarski II) 

„Zostaliśmy poinformowani o sposobie i terminie zaliczenia znacznie później niż odbywaliśmy zajęcia. 

Wyznaczono termin w ciągu tygodnia, gdy studenci z kilku grup nie mieli wtedy w ogóle żadnych 

zajęć i zaplanowali sobie wyjazdy w tym okresie, przez co musieli je odwołać, żeby przyjechać  

do Warszawy na zaliczenie (…). W momencie zaliczenia okazało się, że aula na której miało się ono 

odbyć jest zajęta i poinformowano nas przez osoby, które przybyły z Kliniki, że zaliczenie zostaje 

przełożone o tydzień później. Co gorsza, gdy starosta roku chciał znaleźć inną salę- egzaminatorzy 

powiedzieli, że "NIE WIDZI IM SIĘ CZEKAĆ, AŻ ZNAJDZIEMY SALĘ I ŻE NIE MAJĄ CZASU"- dziwne, 

że nie mieli czasu, skoro powinni w tym samym czasie przeprowadzać zaliczenie z przedmiotu. 

Poprosiliśmy o zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności, na co Pan Profesor … nie chciał wyrazić 

zgody i nie widział żadnego problemu w tym, że straciliśmy czas, musieliśmy odwołać wiele naszych 
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popołudniowych zajęć i to samo musielibyśmy zrobić w kolejnym terminie, który wyznaczono 

 na zaliczenie. Na szczęście władze uczelni zaliczyły przedmiot. Zupełny brak szacunku  

do studentów.” (lekarski II) 

„(…) Na egzaminie praktycznym brak ujednolicenia oceniania - w zależności od tego kto sprawdza 

pewne błędy są oceniane jako kardynalne (co skutkuje zakończeniem egzaminu) inny prowadzący 

odejmuje 2 pkt) ...” (lekarsko-dentystyczny) 

„Przedstawione nam na początku wymagania kompletnie nie zgrywały się z tym, czego od nas 

rzeczywiście wymagano. …NIEAKTUALIZOWANY OD LAT!!! program wymagań jest baaardzo ogólny 

w porównaniu do kolokwiów, na których pytania wymagały bardzo obszernej wiedzy.  

W moim odczuciu, traktowano nas jako studentów drugiej kategorii. … Ponadto uważam za bardzo 

niesprawiedliwe, że kolokwia i egzaminy były bardzo wymagające a pytania zadawane na zaliczeniu 

komisyjnym były żenująco łatwe, na poziomie licealnym, na zasadzie "oby zdali". Pokazało to,  

że można się cały semestr nie uczyć, iść na komisa (…). Żenujące i pokazujące, że poziom wiedzy 

studentów to abstrakcja.” (pielęgniarstwo) 

„Treści przedstawiane na zajęciach były znacznie prostsze i bardziej ogólne niż wiedza wymagana  

na egzaminie. Zagadnienia, które pojawiły się na egzaminie były bardzo szczegółowe i nie zostały 

odpowiednio przedstawione na zajęciach, nie powiedziano nam także czego mamy się uczyć i co jest 

od nas wymagane. Na zajęciach nie były przedstawiane modele i preparaty. Został nam polecony 

atlas (…), którego egzemplarzy było bardzo mało i większość studentów nie miała możliwości  

go wypożyczyć.” (farmacja) 

„…brak sprecyzowania co obejmuje kolokwium i co student powinien umieć z kilkunastu wypisanych 

pozycji w wymaganej literaturze, niesprawiedliwe ocenianie pytań na kolokwium i wejściówek 

w zależności kto je sprawdza, …” (farmacja) 

„Warunki zaliczenia przedmiotu powinny być jasno określone. Nie wszyscy prowadzący się do nich 

stosowali. Niektóre grupy miały możliwość poprawy kolokwiów cząstkowych, co zgodnie z sylabusem 

jest niedozwolone. Dodatkowo 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji zostaliśmy poinformowani 

o zmianach w warunkach zaliczenia. Każdy student miał napisać kolokwium zaliczające z całości 

materiału, mimo iż w sylabusie było zaznaczone, że tylko osoby które nie zdobyły 18 z 30 punktów 

z 3 kolokwiów w ciągu semestru, muszą napisać kolokwium dopuszczające z całości materiału.  

Po upływie jednego dnia zostaliśmy poinformowani przez Zakład, że te zmiany jednak nie zostaną 

wprowadzone. Wywołało to duże zamieszanie. Dodatkowo, system punktowania zajęć również różnił 

się w poszczególnych grupach. Niektórzy prowadzący przyznawali 1 punkt za samą obecność  

na zajęciach, u innych trzeba było wykazać się wiedzą na dany temat. W przyszłych latach przydatne 

byłoby ujednolicenie tego systemu.” (fizjoterapia) 

▪ warunki prowadzenia zajęć, egzaminów 

Komentarze dotyczyły w warunków lokalowych (zbyt małe, nieodpowiednio wyposażone sale 

dydaktyczne, itp.): 

„Jedyne zastrzeżenia kieruję względem przebiegu egzaminu. Pisałam go w małej sali w Centrum 

Biblioteczno-Informacyjnym i nie mieliśmy wyświetlonego żadnego zegara na tablicy, ani nie było 

żadnego na ścianie. Na egzaminie dostępność zegarka jest bardzo istotna.” (lekarski I) 

„Salka (…) zaadaptowana z końcowej części korytarza to jakiś koszmar. Mała, ciasna i miejsc 

siedzących zawsze 3 mniej niż studentów - ostatni stali lub siedzieli na podłodze. Czasami stał także 

prowadzący. Jednocześnie na piętrze zajęcia odbywał rok wyżej (V), w normalnej sali  

i z przydzieleniem indywidualnym do asystentów zawsze słyszeliśmy, że no tak, takie warunki,  

ale mamy jeszcze starszy rocznik i jakoś musimy sobie poradzić. Szkoda, że rok temu słyszeliśmy  

to samo (i tego samego spodziewam się w przyszłym (bo przecież, proszę państwa, mamy teraz 

jeszcze VI rok).Chyba warto wspomnieć także doskonale zgrany plan zajęć, gdzie po porannym 

seminarium a przed ćwiczeniami mieliśmy GODZINNĄ przerwę w wyżej wspomnianych warunkach  

- gdzieś między zabiegowym a salami chorych (którzy dochodząc do siebie po zabiegach uważam,  

że zasługiwali na spokój, a ciszy w przypadku 25 ludzi stłoczonych na 10m2 naprawdę nie należy 

oczekiwać) …” (lekarski I) 
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„… Poprawy zdecydowanie wymaga wentylacja/klimatyzacja sal (…). W czerwcu przy upale ponad  

30 stopni studenci często mdleją z gorąca, co jest niebezpieczne dla ich zdrowia.” (lekarski II) 

„Zdecydowanie poleciłbym zmianę pomieszczenia/formy prowadzenia seminariów. Sala mikroskopowa 

(…) jest najzwyczajniej nieprzystosowana do prowadzenia wykładu dla tak dużej liczby osób.” 

(lekarski II) 

„zajęcia podczas remontu spowodowały, że jednego dnia zadaniem mojej grupy klinicznej było 

umeblowanie nowego biurka pani doktor. Osłuchiwaliśmy pacjentów na korytarzu, podczas gdy obok 

nas robotniczy wozili taczki z gruzem (?!). Dramat.” (lekarski II) 

„Fatalne warunki pracy na oddziale, bywały zajęcia, że na jednej sali było 3 grupy,  

na dwóch pacjentów. W sali było po 20 osób! Takie warunki nie są komfortowe ani dla pacjentów,  

ani dla studentów.” (lekarski II) 

„Obszerny program (…) "został zrealizowany" w ciągu 5-ciu zajęć odbywających się w sali,  

w której zawsze temperatura wynosiła średnio 30 stopni Celsjusza. …” (farmacja) 

„Budynek katedry fatalny. Nie jest przystosowany do prowadzenia zajęć dla 1/4 roku na raz.  

Wąski korytarz bardzo utrudnia przemieszczanie się w oczekiwaniu na zajęcia, gdy jest zapełniony 

studentami. Szatnia dla studentów mała - w okresie zimowym pozostawienie/wzięcie kurtek etc 

zajmuje trochę czasu. Niektóre sale mają problemy z temperaturą. W zimę w niektórych salach 

trzeba siedzieć na zajęciach w szaliku lub nawet kurtce, a w lecie temperatura uniemożliwia 

prowadzenie zajęć (ponad 30 stopni C). (…) Gdyby budynek wymagał ewakuacji, to część 

studentów/personelu mogłaby nie zdążyć opuścić budynku na czas (bardzo wąski korytarz 

prowadzący do wyjścia).” (fizjoterapia) 

„(…) Wszystko było poprawnie i OK z wyjątkiem faktu, że nie dało się wysiedzieć w pełnym skupieniu 

i uwadze, jakich ten przedmiot wymaga - przez 5 godzin dydaktycznych. Tym bardziej w sali,  

w której nie można otworzyć okien (sale Zakładu …). Drodzy decydenci - rozumiem, że plan  

na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest bardzo napięty, ale to nie ma sensu...” 

(pielęgniarstwo) 

„(…) warunki, w których były prowadzone zajęcia uniemożliwiały właściwe wykonanie ćwiczeń,  

co przekładało się na częste błędy w obliczeniach.” (farmacja) 

„BRAK SZATNI DLA STUDENTÓW!!! Musieliśmy przebierać się na klatce schodowej, ewentualnie 

w toalecie dla personelu. Rzeczy zostawialiśmy w szafie w ścianie…” (fizjoterapia) 

▪ problemy dotyczące zaliczeń, egzaminów 

Komentarze dotyczyły okoliczności dotyczących przebiegu zaliczeń i egzaminów (czasu 

przeznaczonego na zaliczenie/egzamin, liczby pytań/zadań itp.): 

„Egzamin odbył się w sposób nieregulaminowy. Kryteria zaliczenia nie zostały określone na 3 miesiące 

przed rozpoczęciem sesji. Ilość czasu, została podana dopiero (sic!) na samym egzaminie,  

i było to jedynie 35 minut - o wiele mniej niż na innych egzaminach. Próg zaliczenia został podany  

na około 2 tygodnie przed egzaminem. Dodatkowo, studentom nie zostały wydane karty odpowiedzi. 

Cały egzamin wyglądał jakby został przygotowany osobiście przez dr …., i wydrukowany na jego 

prywatnej drukarce w przedpokoju.Co więcej, poziom trudności egzaminu był nieproporcjonalnie 

wysoki w porównaniu do poziomu zajęć. Sam egzamin składał się głównie z medycznych eponimów, 

i w żaden sposób nie sprawdzał poziomu przyswojenia treści kształcenia sprecyzowanych 

w przewodniku dydaktycznym. Lekarz odpowiedzialny za dydaktykę, dr …., przyznał przed 

rozpoczęciem samego egzaminu, że egzamin będzie bardzo trudny - miało być to formą kary za fakt, 

że studenci prosili go mailowo o podanie kryteriów zaliczenia.Jest to zdecydowanie najgorzej 

prowadzony przedmiot na całych studiach. …” (lekarski I) 

„Zdecydowanie za mało czasu na rozwiązanie zadań na kolokwium końcowym. Podczas zajęć 

w grupach rozwiązujemy około 3-4 zadań obliczeniowych i mamy na to około 1 godziny czasu. 

Pozwala to każdemu na przemyślenie, rozwiązanie w swoim zakresie i przedyskutowanie razem 

wszystkich zadań. Porównując to z kolokwium końcowym, na którym mamy 30 minut,  
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a zadań obliczeniowych jest do rozwiązania około 10, samodzielnie, do tego około 20 zadań 

teoretycznych do rozwiązania i przeniesienie wszystkiego bezbłędnie na kartę odpowiedzi, wydaje mi 

się, że jednak brakuje tego czasu. Nie mówię o przedłużeniu kolokwium o godzinę ale chociaż  

15-20 minut. Żeby zadania rozwiązywało się myśląc, nie na czas, nie systemem 1 zadanie  

na 1 minutę, bo nie każdy, nawet po przygotowaniu do zaliczenia, ma takie możliwości. Osoby wolniej 

rozwiązujące zadania, wolniej niż w 1-2min, tracą szanse na lepszy wynik, a nie znaczy to, że gorzej 

się przygotowali. Słyszałam podobne opinie od wielu znajomych, którzy niektórych zadań nawet  

nie przeczytali, wielu nie zdążyli obliczyć po prostu z braku czasu. Nie wydaje mi się, żeby wydłużenie 

trwania kolokwium było dużym problemem, a studentom powinno się zapewnić możliwość 

spokojniejszego rozwiązania testu, myśląc i udowadniając swoją wiedzę, a nie strzelając z tego 

względu, że nie jest się w stanie obliczać z prędkością zadanie na minutę. Taka umiejętność  

nie wydaje mi się przydatna w zawodzie lekarza, zwłaszcza, że nie każdy z uczonych studentów 

zamierza zostać (…).” (lekarski I) 

„…Najlepszy za to okazał się egzamin! Jeszcze na zajęciach pytaliśmy prowadzących, z czego mamy 

się uczyć, bo podręcznik zalecany od lat nie jest już drukowany, a w bibliotece jest około 5sztuk  

(na kilkuset studentów!!!), na co słyszeliśmy odpowiedź: "a to nie wiem". Miło, prawda? I z czego ten 

egzamin był układany? Bo na pewno nie z podręczników, które były wymienione w sylabusie!  

Jak się to skończyło? Ponad 20osób nie zdało 1.terminu, najwyższy wyniki, to nieco ponad 70%  

(tylko 2 osoby miały taki wynik!), cała reszta oceny 3 i 3,5. Czy nie uważają Państwo, że coś tu jest 

nie tak? Czy nagle cały rok przyszedł kompletnie nieprzygotowany na egzamin?” (lekarski I) 

„jak można ocenić zajęcia za przydatne jak pytanie na zaliczeniu dotyczyło wielkości pęcherza 

moczowego w 12 tyg ciąży jak nawet nikt z nas nie potrafi obsługiwać aparatu usg. …” (lekarski I) 

„…Zmiana formy egzaminu w ciągu roku, miał być ustny - okazał się być testowy. Zakres wiedzy 

obejmował 3 podręczniki, a wręcz wykraczał poza nie i kompletnie nie pokrywał się z zakresem 

omawianym na zajęciach, ograniczonym do urazów! Problemy z opublikowaniem wyników.  

Na test było przeznaczone 35 min/na 50 pytań, czyli mniej niż minuta na pytanie. W ciągu bloku  

nie widzieliśmy praktycznie żadnych chorych, nie było żadnego obchodu, co było wpisane do planu 

zajęć, nie pokazano nam ŻADNEGO RTG. Antystudenckie nastawienie, a wymagania z kosmosu …” 

(lekarski I) 

„Zdecydowanie zbyt trudne i złośliwe kolokwia. Pani doktor …, która układa testy, robi wrażenie, 

jakby wyładowywała na studentach swoją frustrację - sytacje, w których w pytaniu jednokrotnego 

wyboru poprawne są dwie odpowiedzi, a wg pani doktor trzeba zaznaczyć odpowiedź NAJBARDZIEJ 

POPRAWNĄ, były na porządku dziennym. Jakim cudem mamy się domyślić, która odpowiedź wg pani 

doktor jest najbardziej poprawna, skoro obie są poprawne. Trudność testów spędzała sen z powiek 

większości studentów, jeden chłopak przez panią … wpadł/miał nawrót depresji i zrezygnował 

z przystąpienia do sesji w pierwszym terminie. Tak nie może być.” (lekarsko-dentystyczny) 

„…zaliczenie zalezy przede wszytskim od humoru asystenta, tego czy akurat zgłodniał to obleje sobie 

pare osób żeby iść na obiadek a potem humor się poprawia i nagle już mniejszy problem bo asystent 

najedzony albo po papierosku to od razu milszy. Nie mówiąc o tym że każdy asystent ma swoje 

spojrzenie (…) i odpowiedź u jednego wcale nie jest prawidłowa u drugiego. Jeden wielki stres  

do kogo się trafi na zaliczenie i w jaki będzie miał nastrój i oczywiście rózne poziomy od których się 

zalicza iu każdego prowadzącego. Inny student z mojej grupy był dobrze nauczony ale dr … coś się 

nie spodobało i zapraszamy ponownie, a ja u innego asystenta z tragiczna wiedzą jakoś zdałem  

i aż się tego wstydziłem. Traktowanie studentów jak zła i z dużą wyższością przez wielce niomylnych 

asystentów też chyba nie jest dobrym podejściem.” (lekarski I) 

„ (…)Warto popracować nad JASNYM określeniem tego co będzie na zaliczeniu i z jakiego podręcznika 

się uczyć.” (pielęgniarstwo) 

„(…)egzamin - do końca nie wiedziliśmy w jakiej formie się odbędzie. Na początku roku zostaliśmy 

poinformowani, że będzie to forma ustna, w trakcie roku okazało się, że testowa - zmiana ta jest 

niezgodna z regulaminem studiów. Nie wiedzieliśmy z której książki mamy się przygotować  

do egzaminu, gdyż w literaturze obowiązkowej były wymienione aż 3 pozycje - oczywiście treści  

w każdej z nich wykluczały się. Próbowaliśmy w trakcie roku interweniować do Docenta …, niestety 

nie odpowiedział nam na żadne z naszych pytań a zajęcia nadal nie były realizowane...  
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Na egzaminie Docent … zachowywał się wobec nas w sposób nieuprzejmy, kpiąc z nas i wyśmiewając. 

Dopiero gdy przyszliśmy na egzamin, dowiedzieliśmy ile będzie pytań, ile dostaniemy czasu  

i jak będzie wyglądał. Większości studentów udało się ''nastrzelać'' na 3, bo pytania nie pochodziły  

z literatury obowiązkowej.” (lekarski II) 

▪ Niska jakość, ograniczona dostępność materiałów i pomocy dydaktycznych 

„To, że zajęcia prowadzone były przez wiele osób, miało swoje plusy i minusy. Na pewno jest  

to korzystne ze względu na to, że przedmiot traktuje o szerokim zakresie wiedzy (…), a więc każde 

zajęcia są prowadzone przez specjalistę w danej dziedzinie. Niestety, dość mylący jest dla studentów 

brak ujednolicenia 'zasad i zwyczajów' - można się było pogubić w tym, który prowadzący udostępnia 

swoje prezentacje, który pozwala na robienie zdjęć, a który nie udostępnia nic.” (dietetyka) 

„Bałagan w udostępnionych prezentacjach, skrypty z błędami, na obowiązkowym dyżurze nikt  

nie miał dla nas czasu.” (lekarski I) 

„co wymaga poprawy: materialy udostepniane a raczej ich brak - nie dostalismy tych materialow. 

przydalaby sie odrebna strona internetowa (…) zeby nie musiec szukac informacji po 10 roznych 

stronach i zakładach...” (lekarski I) 

„(…) Obecnie używany podręcznik jest nieczytelny, zwiera dużą ilość błędów i utrudnia tylko 

przygotowanie się do zajęć.” (lekarski I) 

„Zdecydowanie na to,aby więcej materiałów (…) było nam udostępnianych, bo same prezentacje mało 

wnoszą.” (pielęgniarstwo) 

„Bardzo mało materiałów. Panie "z okienka" w większości miłe i pomocne oprócz jednej pani  

(niestety nie pamiętam imienia, ale zawsze miała podtapirowane włosy i mocny makijaż). 

Zachowywała się jakby była tam co najmniej kierowniczką Zakładu. Z łaską podawała narzędzia  

i wiecznie nie miała czasu żeby podejść i nam coś podać.” (lekarsko-dentystyczny) 

„Nie zostały nam udostępnione materiały dydaktyczne w żadnej formie. Prezentacje przeprowadzane 

były w bardzo szybkim tempie, co utrudniało możliwość notowania (a powtarzam - materiały nie były 

udostępnione). Nie było jasności co do wyboru podręcznika, ani tego czy obowiązuje nas tematyka 

z zajęć czy cała książka. Informacja o egzaminie praktycznym (przynajmniej w moje grupie) 

przekazana została właściwie przez przypadek ...” (lekarski II) 

„Zdecydowanie poprawy wymaga komunikacja zakładu ze studentami. Zakład nie podał zakresu 

materiału który obowiązuje na zaliczenie poza stwierdzeniem, że: "wszystko co było na zajęciach". 

Największym zarzutem jest fakt tego, iż zakład odmówił przesłania prezentacji przedstawianych  

na seminariach (sic!).” (lekarski I) 

„Zdecydowanie problematyczne było to, że zakład nie udostępniał (jako jedyny z zakładów 

i z jakiegoś bezsensownego powodu) materiałów do nauki, a biorąc pod uwagę, że kilku tematów  

nie było w ŻADNYM z wymienionych podręczników (głównie tematów z końca roku akademickiego)  

to skandaliczne jest nieudostępnianie materiałów do nauki (prezentacji z zajęć). …” (lekarski I) 

„(…) Brak materiałów do nauki (skrypt (…) to niewnoszące nic lanie wody, niezrozumiały skrót pisany 

równoważnikami zdań)…” (lekarski I) 

„Brak konkretnych wymogów do nauki, pytania często niezrozumiałe, pomimo wiedzy nie da się 

zgadnąć co miał na myśli układający pytanie, wiedza z jednej książki jest zaliczana a z drugiej nie, 

deficyt w bibliotece niektórych pozycji (…)” (farmacja) 

„Brak skryptu, który znacznie ulatwiłby naukę. Ponadto brak dostępności do niektórych prezentacji. 

Poza tym pytania testowe często bardzo wybiegały poza zakres prezentacji.” (farmacja) 

„Materiały dydaktyczne nie były wystarczająco zrozumiałe (…)” (farmacja) 

„…Brakowało także udostępnienia jakichkolwiek materiałów z zajęć poza jedną broszurą (…).  

Jest to bardzo duży minus i duże utrudnienie dla studentów, jeżeli przedmiot jest tak duży 

objętościowo. Nie wiem z czego wynika brak udostępniania ich, pomimo naszy próśb, skoro inne 

kliniki nie mają z tym problemu. Nie zdarzyło się, żeby jakakolwiek z udostępnionych nam przez inne 
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kliniki prezentacji została rozpowszechniona poza naszą grupę, a udostępnienie ich umożliwiło nam 

nauczenie się wymaganego materiału.” (fizjoterapia) 

W trakcie roku akademickiego studenci II WL zgłosili Dziekanowi poważne i uzasadnione zastrzeżenia 

dotyczące funkcjonowanie jednej z jednostek dydaktycznych prowadzących zajecia na tym wydziale.  

W wyniku interwecji Dziekana problem został rozwiązany zgodnie z oczekiwaniami studentów. 

5.2 | Komentarze dotyczące nauczycieli akademickich  

Ponad 5400 wypowiedzi opisowych studentów dotyczy osób prowadzących zajęcia.  

Dominują komentarze pozytywne (około 2/3 wszystkich komentarzy) 

W roku akademickim 2018/2019 studenci wpisali w swoje ankiety łącznie 5438 komentarzy dotyczących 

nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia (o około 1800 mniej 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 (około 64%) 

– w porównaniu z blisko 67% w roku 2017/2018, 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. Blisko co czwarta opinia dotycząca ocenianego nauczyciela (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.  

Około 40% wszystkich komentarzy dotyczących nauczycieli akademickich pochodzi od studentów I WL. 

Autorami co czwartego komentarza są studenci II WL (z czego około 4% stanowią komentarze studentów 

English Division). Studenci WNoZ sformułowali 17% wszystkich opinii, studenci WF – niespełna 9%, 

a WLD nieco ponad 9%. 

Zdecydowana większość uwag i komentarzy dotyczących nauczycieli na I WL (96,6%) i na II WL (69,7%) 

została wpisana przez studentów kierunku lekarskiego. Na WLD 85% uwag pochodzi od studentów 

kierunku lekarsko-dentystycznego. Na WF źródłem ponad 82% komentarzy byli studenci farmacji,  

a na WNoZ blisko 38% komentarzy sformułowali studenci pielęgniarstwa. 

Zestawienie liczby uwag i komentarzy 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 

IWL 

 

Audiofonologia 13 0,20% 0,2% 

Elektroradiologia 47 0,90% 0,9% 

Lekarski I 2087 38,20% 38,4% 

Logopedia 14 0,30% 0,3% 

ogółem I Wydział Lekarski: 2161 100% 39,60% 

IIWL 

  

4-year programme 14 1,0% 0,3% 

6-year programme 195 14,2% 3,6% 

Fizjoterapia 207 15,1% 3,8% 

Lekarski II 959 69,7% 17,6% 

ogółem II Wydział Lekarski: 1375 100% 25,3% 

WLD 

 

Higiena stomatologiczna 14 2,7% 0,3% 

Lekarsko-dentystyczny 438 85,1% 8,1% 

Techniki dentystyczne 31 6,0% 0,6% 

English Dentistry Division 32 6,2% 0,6% 

ogółem Wydział Lekarsko-Dentystyczny: 515 100% 9,6% 

WF 

 

Analityka medyczna 82 17,6% 1,5% 

Farmacja 383 82,4% 7,0% 

ogółem Wydział Farmaceutyczny: 465 100% 8,5% 

WNoZ 

 

Dietetyka 179 19,4% 3,3% 

Pielęgniarstwo 349 37,8% 6,4% 

Położnictwo 162 17,6% 3,0% 

Ratownictwo medyczne 103 11,2% 1,9% 

Zdrowie publiczne 129 14,0% 2,4% 

ogółem Wydział Nauki o Zdrowiu: 922 100% 17,0% 

ogółem WUM 5438  100% 
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5.2.1 | Pozytywne komentarze dotyczące nauczycieli 

Komentarze pozytywne stanowiły około 64% 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, otwartość i dostępność dla studentów,  

chęć udzielania wyjaśnień i tłumaczenia niezrozumiałych elementów zajęć, umiejętność 

zainteresowania wykładanym przedmiotem, sprawiedliwość oceniania, itp.: 

„Pani Doktor jest dumą tego zakładu. Olbrzymia wiedza i niesamowita umiejętność przekazania  

oraz zainteresowania nią studentów.” 

„Spokojny oraz bardzo opanowany wykładowca. Posiada ogromną wiedzę matematyczną 

i umiejętność przekazywania jej” 

„Dobre przygotowanie do zajęć, czytelne przedstawianie prezentacji, odpowiednie tempo prowadzenia 

zajęć. Ciekawy sposób prowadzenia ćwiczeń, bardzo dobre przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.” 

„świetny, rewelacyjne podejście i szeroka wiedza, brawo!” 

„Pani magister jest bardzo sympatyczną osobą, dzięki jej entuzjazmowi i zaangażowaniu 

w wykonywaną pracę zajęcia z psychologii były dla mnie przyjemnością.” 

„Dr … prowadził ciekawie zajęcia, podając proste przykłady dzięki czemu z łatwością można  

było zapamiętać informacje, również nie czytał z prezentacji lecz opowiadał sam, a prezentacja była 

dodatkiem, przyjemnie słucha się pana … na wykładach i na seminariach, jest miły, sympatyczny, 

z poczuciem humoru. Jako jedyny z naszych wykładowców nie spóźnił się na nasz egzamin końcowy, 

uważam to za duży plus gdyż tak samo jak wykładowcy nie lubią gdy studenci się spóźniają,  

tak samo my, studenci nie lubimy czekać na wykładowcę w dniu egzaminu.” 

„Duże wsparcie i zrozumienie studentów ze strony prowadzącego. Zawsze uśmiech na twarzy 

i pozytywne nastawienie. Jasne przekazywanie treści i działanie na korzyść studenta. Jednocześnie 

wymagane zawsze dobre przygotowanie do zajęć studentów, tak aby rozumieli co się dzieje  

na ćwiczeniach.” 

„przez panią doktor zaczęłam nawet rozważać specjalizację z ginekologii, zaraża entuzjazmem  

do przedmiotu!” 

„5 to za mało aby ocenić tak wspaniałego wykładowcę. Podczas zajęć pan doktor z pełnym 

zaangażowaniem i entuzjazmem przekazywał swoją wiedzę na dany temat. Dzięki niezwykłemu 

poczuciu humoru Pana doktora zajęcia te zostaną przeze mnie na długo zapamiętane.” 

„Wspaniała osoba, wspaniały kontakt ze studentami i pacjentami, pełna energii i entuzjazmu.  

Bardzo dużo wyniosłam z zajęć praktycznych z Panią Dr.” 

„Świetna nauczycielka, bardzo merytoryczna i konkretna. Pełna entuzjazmu i zawsze perfekcyjnie 

zorganizowana. Wspaniały opiekun roku, a także ciepła i wyrozumiała osoba. Wykładowca godny 

polecenia pod względem spraw merytorycznych, organizacyjnych i w zasadzie każdych innych,  

gdyż nie zdarza się aby kiedykolwiek odmówiła pomocy jakiemukolwiek studentowi. Cieszę się,  

że miałem okazję rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać wiedzę pod jej skrzydłami, uczyć się  

od niej i poznać jako człowieka. Ciężko byłoby dać radę na pierwszym roku bez niej.” 

„Świetnie poprowadzone seminaria (a także zajęcia praktyczne) - w sposób ciekawy i wyczerpujący, 

ale nie niepotrzebnie rozwlekły, pokazanie praktycznego podejścia do poruszanych zagadnień, 

otwartość na pytania studentów, kolejny raz mogę powtórzyć - życzyłabym sobie jak najwięcej takich 

prowadzących.” 

„Cudowny pan doktor, niezwykle ciekawie opowiadał o pacjentach i zagadnieniach medycznych. 

Mówił, na co zwrócić uwagę w przyszłej praktyce lekarskiej. Miał ogromną wiedzę, widać było po nim, 

że pasjonuje się tym, co robi. Poza tym, to bardzo życzliwy człowiek z poczuciem humoru. Tydzień 

zajęć na jego oddziale to zwyczajnie za mało czasu!:)” 
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„Solidny nauczyciel akademicki, który w jasny i zrozumiały sposób umie przekazywać wiedzę. 

Magister … nigdy nie dała odczuć po sobie zmęczenia i zniechęcenia, mimo że warunki nauki były 

ciężko ekstremalnie trudne (5 godzin po rząd w październiku w sali, w której nie otwierają się 

okna...). Poza tym pani magister to bardzo sympatyczna osoba - studenci ją lubią za jej otwartość, 

szczerość i zaangażowanie.” 

„Bardzo szeroka wiedza Prowadzącego z przystępnym jej przedstawianiem studentom” 

„Pani Doktor stworzyła ten przedmiot bardzo ciekawym elementem studiów, a zajęcia wyczekiwanym 

momentem tygodnia. Idealnie umiała połączyć otwarte, bezstresowe podejście ze zdobywaniem 

wiedzy. Stworzenie kursu ze słówkami w aplikacji na telefon to genialny pomysł pozwalający na 

proste i przyjemne przyswojenie sobie ważnych zwrotów medycznych. Przy okazji widać było u niej 

ciągle niegasnące zainteresowanie tematami medycznymi, zawsze miała pomysł na ciekawe 

poprowadzenie zajęć, forma zaliczenia, wymagania i sylabus były od samego początku jasno 

określone i organizacyjnie te zajęcia były też poprowadzone na najwyższym poziomie. U Pani Doktor 

też bardzo miła była otwartość na poruszanie nowych tematów w tematyce medycznej i zawsze 

ciekawe rozmowy, dyskusje.” 

„Świetnie poprowadzone, konkretne ćwiczenia, duża otwartość na studentów, wiedza przekazywana 

w sposób klarowny i zrozumiały” 

„Serdeczny prowadzący, o doskonałym podejściu do studentów. Osoba, która wymaga wiedzy,  

lecz nie karci za jej brak, tylko wkłada całe serce w to, by ją przekazać studentom.” 

„Fantastycznie przygotowana merytorycznie, zaangażowana w prowadzony temat, posiada aktualną 

wiedzę i zachęca do polemiki, otwarta na studentów pracujących w innych szpitalach, rzetelna 

i jednocześnie bardzo przyjazna wobec studentów. Kompetencje i świetna atmosfera zajęć 

przyciągają studentów do pani magister.” 

„Pani jest moim zdaniem prześwietna, sama jest ciekawa w ogóle całego świata, więc wiele się  

nas dopytuje i sporo opowiada. Potrafi wytłumaczyć różne zawiłości i przekazuje je z poczuciem 

humoru. Ocenia jasno i sprawiedliwie. Wymaga naszej uwagi na zajęciach i stara się traktować  

nas sprawiedliwie i tego też oczekuje. Najlepsza nauczycielka angielskiego, z jaką się w moim życiu 

spotkałam.” 

„Pani magister jest zawsze przygotowana do zajęć. Dba o to, aby zajęcia były różnorodne- czytanie, 

słuchanie, pisanie. Zawsze otrzymywaliśmy materiały dodatkowe. Jeden z niewielu przedmiotów,  

na którym warunki zaliczenia zawsze jasno określone na pierwszych zajęciach.Oprócz tego Pani 

magister zawsze życzliwa do studentów z anielską cierpliwością i bardzo sprawiedliwa.” 

„seminaria u Pani Doktor odbywały się w miłej atmosferze, tematy były omawiane dokładnie,  

lecz bez zbędnego przeciągania zawsze znalazło się miejsce na nasze pytania, na które pani Doktor 

chętnie odpowiadała, by rozwiać wszelkie nasze wątpliwości zwracała uwagę na ważne informacje 

i powtarzała je kilkukrotnie, byśmy je zapamiętali pod kątem zaliczeń zachęcała nas  

do aktywnościkolokwium ustne u Pani Doktor również odbyło się w przyjaznej studentom atmosferze, 

starała się być miła i cierpliwa, by ograniczyć niepotrzebny stres, kolokwium było prowadzone 

w formie dialogu, Pani Doktor zadawała dodatkowe pytania, które nie wykraczały poza obowiązujący 

zakres wiedzy, co pomagało, by nie pominąć niczego istotnego, lecz nie przerywała wypowiedzi 

studentów, co nie wybijało nas z rytmu i nie stresowało dodatkowo wystawiła nam sprawiedliwe 

oceny adekwatne do naszej wiedzy” 

▪ Cechy osobowe: wysoką kulturę osobistą, empatię, życzliwość, wyrozumiałość, poczucie humoru, 

otwartość, szacunek do studentów, pacjentów i współpracowników, charyzmę, itp.: 

„Empatia, szacunek do studenta. Wysoka kultura. Lekarz prezentujący postawę zgodną z wybraną 

specjalizacją.” 

„Empatia, wysoka kultura, szacunek i pozytywne nastawienie wobec studenta. Dokładność w nauce 

badania neurologicznego. Dbałość o właściwe przekazanie wiedzy studentom.  

Zaangażowanie w pracę. Dobre podejście do pacjenta.” 
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„Pan Doktor z ogromną wiedzą, którą z chęcią i w ciekawy sposób przekazywał. Ogromna kultura 

osobista i zaangażowanie w nauczanie. Jest to lekarz, który swoją postawą motywuje do nauki 

i pomagania ludziom.” 

„Bardzo kulturalny i życzliwy nauczyciel. Potrafił zainteresować studentów, zajęcia prowadzone przez 

niego były ciekawe.” 

„Doktor zawsze z troską i zaangażowaniem rozmawiał z nami, uczył na przykładach, wzbogacał naszą 

wiedzę w podstawy pracy lekarskiej przydatne wskazówki. …” 

„6+ pod każdym względem. wiedza, kultura osobista, zaangażowanie” 

„…Dodatkowo Pani Doktor to jedna z najcieplejszych i najbardziej życzliwych osób, jakie stanowią 

kadrę akademicką. Istny wzór!” 

„Chyba "najfajniejszy" prowadzący z jakim miałem do czynienia w toku mojej nauki. Poczucie 

humoru, chęć przekazywania wiedzy, otwartość to tylko początek zalet Doktora. Miałem wrażenie,  

że zajęcia prowadzi mój dobry kolega, co sprawiało, że aż chciałem na nie uczęszczać. Pozdrawiam 

Doktorze, jeśli Doktor to czyta i życze dalszych sukcesów w nauczaniu!” 

„Dr hab. … potrafi przekazać nawet trudne i nudne tematy w sposób przystępny i zabawny.  

Budzi szacunek i sympatię. Podaje wiele przykładów. Ma dobry kontakt ze studentami i dużą wiedzę.” 

„Cudowna Pani Doktor, nawet dla poprawiających kolokwium. Życzliwa, pomocna, współpracująca  

ze studentami bez problemów. Oby więcej takich nauczycieli!” 

„Empatia, poczucie humoru, zaangażowanie w pracę se studentami. Nacisk na przekazanie 

umiejętności praktycznych. Ciekawie poprowadzone seminarium.” 

„Cudowna Pani Doktor, nie wiem czy kiedykolwiek wcześniej mielismy tak życzliwego i chętnego  

do dodatkowych wyjaśnien nauczyciela! Bardzo doceniamy, wiele osób Panią Doktor chwaliło:)  

Pani mnie nauczyła najwięcej ze wszystkich nauczycieli neurologii.” 

„Bardzo miła, życzliwa osoba. Potrafiła zainteresować nawet mniej ciekawymi tematami. Odnosiła się 

z szacunkiem i zrozumieniem do każdego studenta.” 

„Życzliwy, bardzo pomocny nauczyciel. Zajęcia prowadzi w bezstresowej, przyjemnej atmosferze, 

przekazując jednocześnie dużą dawkę wiedzy. Dr … cechuje się wysoką kulturą osobistą 

i z szacunkiem traktuje studentów.” 

„Bardzo fajne zajęcia, podobało mi się, że można było do Pani Doktor zejść na dół i popatrzeć  

jak wycina Pani zmiany. Zaliczenie przeprowadzone w bardzo sprawiedliwy sposób, a Pani  

jest zarówno życzliwa jak i wymagająca, co myślę, że jest idealną kombinacją cech prowadzącego. 

Dobrze, że robiła Pani wejściówki, to motywowało do nauki (a mieliśmy przecież mało czasu  

i dużo materiału). Dziękuję, za zajęcia!” 

„Bardzo chętnie przychodziło się na zajęcia z Panią Doktor, zawsze bardzo życzliwa, z dużą, aktualną 

wiedzą, którą przekazywała w przystępny sposób. Oby więcej takich prowadzących :)” 

„Gdyby dało się wystawić w ankiecie wyższą ocenę niż 5, to Pan Doktor zdecydowanie na nią 

zasługuje. Ćwiczenia były ciekawe, prowadzone w miłej atmosferze. Wszystkie niejasności można 

było wyjaśniać na bieżąco, a także w miarę potrzeb grupy na konsultacjach lub mailowo.  

Założona na facebooku grupa była dużym ułatwieniem w kontakcie student-prowadzący.  

Ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i charyzma prowadzącego. Zajęcia z Panem Doktorem będę 

wspominać bardzo dobrze i żałuję, że już się skończyły.” 

„Fantastycznie przygotowana merytorycznie, zaangażowana w prowadzony temat, posiada aktualną 

wiedzę i zachęca do polemiki, otwarta na studentów pracujących w innych szpitalach, rzetelna 

i jednocześnie bardzo przyjazna wobec studentów. Kompetencje i świetna atmosfera zajęć 

przyciągają studentów do pani magister." 

„Pani Docent … jest niezwykle charyzmatycznym, konkretnym i kompetentnym Wykładowcą,  

który potrafi zaciekawić tematem nawet najbardziej opornych słuchaczy. …” 
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„Świetne zajęcia, duża dawka wiedzy, bardzo ciekawe treści. Doktor niezwykle charyzmatyczna. 

Ponadto, zarówno na wykładach jak i seminariach dużo się działo, więc wszyscy studenci aktywnie 

brali udział w zajęciach. Prace zawsze sprawdzane na czas, wszystko jasne i zrozumiałe.  

Jedyny minus za nieudostępnianie materiałów.” 

„Ta charyzma. Ta elokwencja. TA WIEDZA. Gdyby tylko z pania profesor bylo wiecej zajec!” 

„WIEDZA FENOMENALNA, ZNAKOMITE PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ. Histologia została moim 

przyjacielem dzięki profesorowi. Będę pamiętać do końca życia każdą minutę jego zajęć.Niesamowita 

charyzma, niespotykany szacunek do studenta, wciąganie studentów do dyskusji, a wręcz non - stop 

dyskusja ze studentem. Wspólne analizowanie trudniejszych zagadnień. Stawianie pytań i wspólne 

poszukiwanie do nich odpowiedzi z pomocą profesora. Pokazanie wartościowych pomocy naukowych.” 

▪ Cechy lekarza, pracownika ochrony zdrowia: kompetencje zawodowe, stosunek do pacjentów: 

„Wysoka kultura osobista. Ciekawie poprowadzone seminarium. Cierpliwość i empatia w kontakcie 

z pacjentem.” 

„Pani doktor była bardzo zaangażowana w zajecia i umozliwiala praktycznie uczestniczyc w zajeciach. 

Ogromna wiedza i doswiadczenie. Osoba z empatia troszczaca sie o swoich pacjentow.  

Najlepszy asystent w zakładzie” 

„Pasja i zaangażowanie. Przygotowanie dodatkowych materiałów dla studentów.  

Nauczyciel akademicki, któremu zależało na przekazaniu wiedzy i umiejętności studentom.  

Niezwykła empatia i szacunek zarówno do studenta, jak i pacjenta, zawodu.” 

„Kompetentna lekarka z życzliwym podejściem do pacjentów (…)” 

5.2.2 | Negatywne komentarze dotyczące nauczycieli 

Ten rodzaj komentarzy stanowi około 24% 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 … jest osobą bardzo nieprzyjemną, a wręcz można by rzec chamską. Podczas zajęć wprowadza 

chaos każąc porzucić jedną czynność na rzecz drugiej, następnie ponownie porzucić czynność  

żeby wrócić do poprzedniej. Mam spore wątpliwości co do umiejętności i kompetencji tej Pani.” 

„Ten pan zasługuje na ocenę 0 a nawet mniej. Arogancki, kłamliwy (opowiada o mailach wysyłanych 

wszystkim studentom - żadnego maila nikt nie dostał), zero kompetencji do organizacji zajęć.  

Tacy ludzie nie powinni pracować na uczelni wyższej. W swojej odpowiedzi na raport studentów  

w ogóle nie odniósł się do najważniejszych kwestii raportu, nie potrafi się przyznać do błędu.” 

„Moim zdaniem ten nauczyciel nie ma odpowiednich kompetencji ani wiedzy do prowadzenia zajęć 

(…) Zajęcia trwały ponad godzinę krócej (na zajęciach z innymi prowadzącymi ledwo wyrabialiśmy się 

z czasem). Pan … w trakcie swoich zajęć głownie skupił się na tym, że powiedział nam, że egzamin 

jest bardzo trudny i należy dokładnie "przerobić bazę", ale on sam na szczęście nie pisał nigdy  

tego egzaminu, bo był z niego zwolniony. Zajęcia z tym panem były stratą czasu dla nas studentów. 

Prowadzący w trakcie zajęć sam przyznał, żę nie napisał prezentacji na zajęcia, tylko wziął od kogoś 

prezentację z I WL. Szkoda, że nawet nie przerobił z nami treści z tej prezentacji.” 

Pojawiły się liczne sygnały dotyczące pracownika akademickiego, który głosi poglądy niezgodne  

z powszechnie obowiązującą wiedzą medyczną: 

„Na wykładach pani profesor przedstawiała teorie antyszczepionkowców i z zakresu "medycyny 

alternatywnej", a także starała się je uzasadnić z punktu widzenia biochemicznego. Przykłady: 

witamina C, którą "niektórzy lekarze mają wykorzystywać we wlewach przy leczeniu raka,  
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co popularyzuje pan Jerzy Zięba" (cytat), obecność rtęci w szczepionkach.Osoba propagująca takie 

teorie nie powinna wykładać na uniwersytecie, a w szczególności medycznym.” 

„Zajęcia z panią profesor miałam prawie rok temu, a wciąż jestem wzburzona. Nigdy na tej uczelni 

nie spotkałam się z takim (przepraszam za określenie) chamstwem. Z każdych zajęć z tą panią 

wychodziłam w coraz większym szoku, że ktoś z tytułem profesora cechuje się tak niską kulturą 

osobistą, lubi gnębić studentów, wytykać im niewiedzę w bardzo nieprzyjemny sposób i to wszystko 

nazywa "nauczaniem". Oprócz tego ktoś powinien poinformować tę panią, że od tego roku obowiązuje 

inny system oceniania na seminariach. Myślę również, że promowanie przez nią Jerzego Zięby i jego 

praktyk oraz ogólnie medycyny alternatywnej na zajęciach kierunku lekarskiego Warszawskiego 

Uniwersytety MEDYCZNEGO jest mocno nie na miejscu. Uważam, że ta pani nie powinna mieć zajęć 

ze studentami, ponieważ oprócz wprowadzenia nerwowej atmosfery nic one nie wnoszą. …” 

▪ niedostateczne przygotowanie i umiejętności dydaktyczne, organizacyjne nauczycieli 

akademickich: 

„Pan docent nie był przygotowany merytorycznie do zajęć, zamiast uczyć (…) uraczył nas  

2h seminarium o broni i harpunach. Myślę, że na poważnej uczelni traktującej swoich studentów 

z szacunkiem takie zajęcia nie powinny się odbyć. Były one według nas stratą naszego czasu. …” 

„Pani Doktor jest z pewnoscia wielkim fachowcem w swojej dziedzinie, niemniej jednak sposob 

prowadzenia przez nia zajec jest zupelnie niewlasciwy. Przerzucanie co 3-4 slajdy prezentacji, 

czytanie z ekranu (a nie opisywanie tego co jest - przeczytac potrafie samodzielnie, w domu)  

- sprawia, ze niejasnosci (ktorych w prezentacjach jest ogromna ilosc - liczne zaprzeczenia w tresci: 

na slajdzie 10 "lek ABC ma dzialanie np. nasenne" po czym na slajdzie 80 napisane " nalezy pamietac 

ze lek ABC nie dziala nasennie" i inne tego typu) pozostaja nierozwiazane. Na wiele pytan pada 

odpowiedz "to trzeba spytac dr …, bo nie wiemy jak to interpretowac".” 

„… na większość zajęć wchodził na zajęcia i pierwszym zdaniem które wypowiadał było "wybaczcie  

ale to nie mój temat, nic spoza prezentacji wam nie powiem" "wybaczcie, ale nie miałem czasu sie 

przygotować" "wybaczcie ale wiem tyle co i wy na ten temat". Był notorycznie nieprzygotowany  

do prowadzenia zajęć, mieszały mu się nazwy leków, zajęcia sprowadzały się do przeczytania 

prezentacji. Na wiekszości zajęć mielismy ochotę zapytać po co marnuje się nasz czas.  

Bo, że prezentacja nas obowiązuje wiemy, ale przeczytanie jej w domu zajmuje nieporównywalnie 

mniej czasu, niż dojazd na uczelnie, wysłuchanie jak Pan … czyta kropka w kropkę to co jest  

na slajdzie i powrót do domu. Format z audiobookiem możemy sobie darować. Mi, gdybym wyszedł 

uczyć studentów i notorycznie mówiłbym im ze nie umiem nic poza prezentacją i nic ich nie naucze, 

byłoby zwyczajnie niesamowicie wstyd. Rozumiem ze dla Pana … to pierwszy rok jako pełnoprawny 

asystent i ze brak mu doświadczenia, ale może warto troche doczytac albo pójść na zajęcia docenta… 

i trochę się doszkolic przed uczeniem innych, bo sama sympatia niestety to troche za mało.” 

„Niestety merytoryczne przygotowanie do zajęć odbiegało zdecydowanie od jakiejkolwiek średniej, 

a wręcz było dość niskie. Zdarzało się, że pani mgr podawała wręcz błędne bądź po prostu 

niesprawdzone informacje, obiecując, że je sprawdzi, ale to prawie nigdy nie nastąpiło. Organizacja 

zajęć pozostawiała wiele do życzenia. Studenci musieli liczyć na wiedzę studentów z koła czy bardziej 

sprytnych kolegów, z lepszą orientacją przestrzenną, aby omówić preparaty. Zajęcia z panią mgr, 

zamiast poszerzać i uporządkowywać naszą jakże teoretyczną wiedzę, były dość jałowe,  

bez konkretów, dość szybko wszyscy zrozumieliśmy, że możemy liczyć na siebie i innych 

asystentów.Trudno było przełożyć zupełnie teoretyczną wiedzą z książek na praktyczną wiedzę 

i omówienie ludzkiego ciała bez pomocy nikogo z doświadczeniem, dlatego większość osób szukała 

pomocy u innych asystentów, …” 

„…Pani Doktor niestety nie ma daru dydaktycznego - kompletnie nie potrafiła przekazywać wiedzy 

w sposób jasny i interesujący. …” 

„… Nie udostępniała prezentacji, nie starała się wytłumaczyć niektórych zagadnień, omawianie 

wyników trwało bardzo długo, przez co wielu studentów musiało zostawać po zajęciach, słaba 

organizacja zajęć, czasami student czekał godzinę, aby skonsultować z nią wynik, na zajęciach 

z materiałów klinicznych zanim coś się zrobiło trzeba było skonsultować to z prowadzącą …  
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(jako jedyną), co często się wydłuzało do godziny- czasami nawet dwóch czekania, przez co opóźniała 

się praca a niektóe osoby musiały przychodzic na dodatkowe zajęcia, aby dokonczyc swoją pracę” 

w tym czytanie prezentacji, podręcznika przez osoby prowadzące zajęcia: 

„Ciężko określić, który z lekarzy prezentował najgorszy poziom, nie tylko pod względem 

merytorycznym, ale także kultury osobistej, ale Doktor … stanowczo znajduje się wysoko w rankingu. 

Czytanie prezentacji, właściwie jej dukanie pod nosem, spławianie studentów jest na porządku 

dziennym w przypadku Doktora.” 

„Czytanie prezentacji na każdych zajęciach w żadnym stopniu nie zachęca studentów do słuchania 

i nauki takiego przedmiotu.” 

„Czytanie prezentacji to jedyne co pani doktor robiła podczas zajęć. Często nie potrafiła odpowiedzieć 

na pytanie o zasadniczo prosty mechanizm czy zagadnienie w farmakologii.” 

„Widać, że prowadzący ma dużą wiedzę i pasjonuje się historią, jednak nie potrafi tego przekazać 

studentom. Był przygotowany na zajęcia, ale pokazywanie i czytanie prezentacji jest mało 

interesujące i to był największy problem …” 

„Czytanie prawie słowo w słowo prezentacji monotonnym głosem. Kłuły również odrobinę częste błędy 

językowe (takie jak wyłancza zamiast wyłącza)” 

„Czytanie ze slajdów albo pytanie studentów, aby oni czytali ze slajdów. Chyba nie na tym mają 

polegać seminaria...” 

„Czytanie ze slajdów bez oderwania wzroku od komputera nawet na chwilę na każdych zajęciach...” 

„czytanie żywcem z prezentacji nie jest sposobem na wykładanie przedmiotu” 

„Wykładowca sprawiał wrażenie nieprzygotowanego do zajęć, co widoczne było poprzez nieustanne, 

niezwykle szybkie czytanie informacji ze slajdów, praktycznie bez żadnych przerw. Wyglądało to tak, 

jakby wykładowca prowadził wykłady dla siebie, w ogóle nie zwracając uwagi na studentów 

zgromadzonych na auli w celu wysłuchania wykładu.” 

„Wykładowca zlecał czytanie podręcznika na głos studentom oraz na pytania z ich strony odpowiadał, 

żeby sami udzielili odp na pytanie całej grupie oraz wykładowcy, kompletny brak omawiania 

przypadków klinicznych” 

„Zajęcia z Panią wyglądały tak, że przez cały czas czytała ona swoją prezentację, która słowo w słowo 

była przepisana (…). Zajęcia, z których nie wyniosłam nic, wolałabym ten czas poświęcić  

na samodzielną naukę, bo podręcznik mogę czytać w każdym innym miejscu, nie na zajęciach.  

Kiedy zadawaliśmy pytania dotyczące tematu, nie uzyskiwaliśmy konkretnej odpowiedzi, nic ponad  

to co było w prezentacji.” 

▪ niewielkie zainteresowanie niektórych nauczycieli prowadzonymi zajęciami 

„Pan doktor nie omawiał z nami preparatów, kazał nam je sobie tylko pooglądać, co znacznie 

utrudniło przygotowanie do zaliczenia praktycznego, o którego warunkach dowiedzieliśmy się dopiero 

pod koniec roku akademickiego. Ponadto zamiast omawiać z nami dany temat, często robił 

niepotrzebne dygresje i przez to niepotrzebnie przedłużał zajęcia.” 

„… Nastawienie Pana Doktora do zajęć to w zasadzie "powiedzieć co trzeba i do domu" - raczej brak 

zaangażowania i zachęcenia studentów do aktywnego uczestnictwa.” 

„Przychodził nieprzygotowany, nie przekazał ważnych informacji (…), bardzo skracał zajęcia,  

obarczał swoich asystentów nami, spóźniał się, nie traktował zajec poważnie” 

„Na zajęciach potrafił 40 minut rozmawiać przez telefon o d*** Maryny i rezerwować wyjazd 

rowerowy. (…)” 

„…Bardzo się spóźniał, zajęcia prowadził zdecydowanie od niechcenia.” 

▪ niepunktualność i/lub nieobecność nauczycieli na zajęciach 

„Pan Doktor na każde zajęcia przychodził spóźniony 20-25 minut (zawsze z kubkiem kawy)  

mimo że był w Zakładzie wcześniej niż godzina rozpoczęcia zajęć.” 
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„Pan doktor przychodził na zajęcia przeważnie spóźniony( dość wyraźnie około 30 minut).  

Spał na zajęciach. Cała grupa bała się testu końcowego, ponieważ nie robiliśmy tych samych ćwiczeń 

co reszta grup. …” 

„niepunktualny,nie szanuje odmiennych pogladów,nie prowadzil spojnych zajec,chaotyczny” 

„kontakt z Panią … był bardzo trudny, nie odpisywała na maila, na zajęcia przychodziła czasami 

spóźniona, znikała podczas zajęć na długie, kilkudziesięciominutowe przerwy, przez co studenci 

musieli czekać ze swoją pracą, zajęcia były bardzo chaotyczne, studenci musieli potem poświęcać 

bardzo dużo czasu na usystematyzowanie wiedzy, …” 

„Dr często spóźniony na zajęcia, wychodził przed czasem, nie udzielał dodatkowych informacji, 

niekomunikatywny” 

„Prowadzący spóżniał się na zajęcia albo nie przychodził a nastepnie dane zajęcia tak przedłużał,  

że pozostałe grupy musiały wchodzić póżniej a my spóźnialiśmy się na swoje następne zajęcia …” 

„Pani notorycznie się spóźniała, nie wiedziała co mamy robić na zajęciach, nie znała naszego 

programu, za każdym razem wychodziła „na 5minut” a nie było jej ponad godzinę, obwiniała  

nas za niewypełnienie programu zajęć- co było jej winą, nigdy nie zrealizowaliśmy planu zajęć. 

Dramat” 

„Prowadząca nie była obecna przez 50% czasu zajęć, spóźniała się i nie zrealizowała do końca 

żadnego z tematów ćwiczeń.” 

„Prowadzący notorycznie spóźniał się na zajęcia. Zdarzały się sytuacje, kiedy prowadzący wychodził 

z zajęć na ponad 30 minut.” 

„Ten człowiek nigdy nie był na czas. Rano odprowadzał swoje dzieci do przedszkola. Wpadał do sali 

spóźniony z dzieciakami, rzucał 'odprowadzę tylko dzieci', po czym wracał po pół godzinie.  

Co zajęcia śmierdział potem, bo tak się chyba spieszył. Ale mniejsza o to, co zajęcia nie mogliśmy 

zacząć o czasie, bo nie mogliśmy przeprowadzać zabiegów pod nieobecność lekarza. Pacjenci czekali, 

my też, i kończyliśmy zajęcia z opóźnieniem. Czy … przedłużały się przez to zajęcia?  

Nie. On wychodził zawsze przed czasem, mówiąc, że to już damy radę skończyć samodzielnie, a karty 

mamy zostawić na biurku. Na zajęciach nie dowiedziałam się niczego nowego. …” 

„…Nagminne spóźnianie i sprawdzanie listy o 8.40, a innym razem o 8.00. Czasami dokotr  

nie przychodzil na zajęcia bez żadnego uprzedzenia. …” 

▪ ocenianie studentów według niejasnych, niesprawiedliwych, zmiennych kryteriów i zasad 

„Pani doktor ciągle zmieniała zdanie co do formy zaliczenia, przekazywała różne informacje w innych 

grupach. Kontakt mailowy z Panią doktor również zostawiał wiele do życzenia, ponieważ  

nie odpisywała na żadne wiadomości. Sam egzamin miał wyglądać trochę inaczej- wg wcześniejszych 

ustaleń- jednak pani dr nie przekazała nam informacji o zmianie struktury egzaminu (na egzamin 

ustny wchodziliśmy pojedynczo, mieliśmy wchodzić po 2 osoby, nie mieliśmy także czasu  

na przygotowanie się do odpowiedzi z wylosowanych pytań, a mielismy ten czas mieć).” 

„…Wielokrotnie miały miejsce sytuacje, w których wykładowca umyślnie utrudniał pracę studenta 

podczas zaliczenia oraz wystawiał oceny w sposób niesprawiedliwy i krzywdzący dla studenta. …” 

„Warunki zaliczenia ustnego były dość niejasne, kryteria oceniania mogły być krzywdzące  

- wysokie oceny dla charyzmatycznych studentów, którzy w przebojowy sposób prezentowali swoją 

wiedzę, niskie dla konkretnych.” 

„(…) niejasne zasady co do zaliczenia, zmiana formy egzaminu za karę, (…)” 

▪ niską kulturę osobistą, brak szacunku do studentów, pacjentów, współpracowników, 

arogancję, używanie wulgaryzmów, agresywne zachowania  

„… Osoba prowadząca nigdy nie była wyrozumiała w stosunku do studentów, co objawiało się między 

innymi krytykowaniem studentów oraz podnoszeniem głosu podczas problemów  
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w trakcie wykonywania danej procedury po raz pierwszy na zajęciach. Wykładowca rzadko  

kiedy służył pomocą oraz nagminnie spóźniał się na zajęcia. …” 

„Prowadzący zdawał się mieć lekceważący stosunek do studenta i przekazywanych mu informacji (…)”  

„Doktor odnosiła się bez szacunku i lekceważyła studentów, którzy mieli odmienne zdanie  

czy pogląd.” 

„Zachowanie Doktora na zajęciach było nieodpowiednie, studentki czuły się niekomfortowo  

z powodu niektórych komentarzy i pytań o życie prywatne zadawane przez Doktora.” 

„Popis chamstwa, buty, arogancji, mobbingu wobec studentów i pracowników, w tym przemęczonych 

i przpracowanych Pań pielęgniarek. Wszyscy w klinice drżą przed profesorem. A tak naprawdę  

to zwykły popis chamstwa, komentowanie każdego słowa w wywiadzie, bo przecież najważniejszą  

rolę odgrywa kolejność pytań w anamnezie.Tragiczne seminaria (…), wiem po nim tyle, co przed. (…)” 

„… Osoba, z którą miałam zajęcia pozostawia wiele do życzenia. Był to mężczyzna bardzo arogancki, 

lekceważący nasz kierunek jakim jest pielęgniarstwo. Wiele razy zdarzało się, że nie przychodził  

na zajęcia, bez żadnej uprzedniej informacji. Cieszę się, że mam już te zajęcia za sobą,  

ponieważ na samą myśl o nich oraz o prowadzącym przechodzą mnie ciarki. Ponadto zawsze 

uważałam, że WUM jest uczelnią na poziomie, jednak po braku kultury oraz szacunku ze strony tego 

Pana zdecydowanie zmieniłam zdanie. Żenada.” 

„Pani doktor bardzo źle traktuje studentów i innych lekarzy również. Brak podstawowych zasad 

kultury osobistej, do tego arogancja, poniżanie studentów to u Pani doktor norma. Jakakolwiek próba 

zwrócenia doktor uwagi odnośnie wiedzy teoretycznej kończy się porażką. Pani doktor sama wie 

najlepiej co jest napisane w książkach. Na kolokwium ustnym doktor miała ciekawsze zajęcia  

niż słuchanie studentów, hałasowanie podczas mycia kubka i robienia kawy, patrzenie w telefon, 

przewracanie oczami, ogólnie brak poszanowania dla drugiego człowieka. Doktor jest bardzo 

pamiętliwa i szufladkuje ludzi, jeśli ktoś nie nauczył się na pierwszy termin to wg doktor na pewno  

nie umie na drugi i zrobi wszystko, żeby to udowodnić.” 

„Pani bardzo arogancka i złośliwa, fatalna atmosfera zajęć” 

„Pan Doktor … w mojej ocenie powinien popracować nad sposobem rozmowy ze studentami, 

ponieważ jego sarkastyczne żarty/odpowiedzi nie polepszają jego autorytetu w oczach studentów,  

ani nie sprawiają, że doktor wydaje się mądrzejszy tylko wręcz przeciwnie - wychodzi to bardzo 

niemiło i arogancko. Może miał być to sposób na pokazanie swojego luzu studentom, czy może taka 

jest osobowość po prostu - tak czy tak wychodzi słabo. …” 

„Zajęcia z dr … miałem tylko raz, ale zdecydowałem się ocenić Pana Doktora, ponieważ jego podejście 

do studentów pozostawia wiele do życzenia - jest bardzo niemiły i nieprzyjemny, zamiast nauczyć 

nas, stara się udowodnić jak niewiele potrafimy. Standardową zagrywką są pytania o najbardziej 

wykwintne i wyrafinowane objawy, jednostki chorobowe, których nie ma w żadnym z podręczników. 

Bardzo nieprzyjemna osoba.” 

„Zachowanie Pani doktor w stosunku do studenta jest całkowicie nie do zaakceptowania.Pani doktor 

odnosiła się do nas w sposób arogancki i opryskliwy. Pani doktor robiła wszystko, a żeby poniżyć  

nas i pokazać że Ona tu rządzi. Byliśmy traktowani jak "śmieci". Pani wogóle nie przykładała się  

do prowadzonych zajęć. Wszystko robiła byle jak i wielokrotnie powtarzała,że Ona nie musi prowadzić 

tych zajęć. Na nasze prośby o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii również odpowiadała: ja nie 

muszę tego robić i mówiła kategorycznie nie( nie podejmując nawet próby). Na nasze pytanie  

czy przyjdzie jakiś asystent, aby pomóc nam w rozwiązaniu ćwiczeń również odpowiadała: ja nie 

muszę nikogo wołać. Zastanawiam się co Pani doktor robi na stanowisku nauczyciela akademickiego 

skoro poziom kultury Pani doktor jest bardzo niski i zupełnie nie odpowiada temu czego należało by 

oczekiwać od osoby z wyższym wykształceniem.” 

„…Nauczyciel odnosił się bez szacunku wygłaszając opinie o ogólnie pojętym zawodzie lekarza.  

Można było usłyszeć wypowiedziane przez nauczyciela słowa odnoszące się do lekarzy "pracują zbyt 

długo, tylko po to, żeby zarobić nikt im nie każe dłużej pracować, robią to dla pieniędzy".  

Nauczyciel sugerował w przypadku udzielenia przez studenta niezadowalającej odpowiedzi,  

iż owy student "ma ze sobą jakiś problem". Uważam za niedopuszczalne, aby zajęcia  
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z bardzo ważnego przedmiotu "Komunikacja medyczna" były prowadzone przez tak nieprzystosowaną 

do tego osobę i mam nadzieję, że przyszłe pokolenia nie będą musiały marnować czasu  

na ten przedmiot w takiej formie, jak obecnie.” 

„… Samo zaliczenie składało się z 3 pytań. Po pierwszym pytaniu, na które padła zgodna z treścią 

w prezentacji (prezentacja udostępniona na stronie zakładu i przedstawiona w tej formie podczas 

zajęć) odpowiedź, padły bardzo obraźliwe, prawie wulgarne słowa w stosunku do studentów, 

wyśmiewające ich niewiedzę oraz lenistwo. …” 

„Doktor … nigdy nie odnosiła się do studentów z szacunkiem.Notorycznie poniżanie na zajęciach 

w pracowni.Wyśmiewanie studentów w obecności pacjentów.Poniżanie studentów było na porządku 

dziennym, gdy ktoś się nie zgadzał ze zdaniem szanownej Pani było tylko gorzej. Mam nadzieję,  

że nowe roczniki nie będą miały przyjemności poznania Pani Doktor.Osoba o niskiej kulturze 

osobistej, zamknięta sztywno w swoich poglądach, nie potrafi rozmawiać ze studentami,  

wzbudza niepotrzebny strach” 

„Pan Doktor ma olbrzymią wiedzę, którą umie bardzo dobrze przekazywać, ale atmosfera jaką 

wprowadza na zajęciach pozostawia wiele do życzenia- każdy bał się odezwać, na zaliczeniu cała 

grupa była przerażona i błedne odp nie wynikały z naszej niewiedzy tylko ze strachu.. do tego bardzo 

niesympatyczne teksty podsumowujące pacjentów i selekcjonujące ludzi na klasy wyrobiły we mnie 

opinie że Pan Doktor jest pozbawiony jakiejkolwiek klasy.. …” 

„Pani doktor, jest niesprawiedliwa, na zaliczeniu końcowym okazuje zupełny brak do studenta, 

podczas odpowiedzi ostentacyjnie ziewa pokazując jak bardzo ja nudzi to co mówimy,  

mówi że chętniej poszłaby spać, robi herbatki i podczas wrzenia wody i hałasu czajnika  

zadaje pytania, których student nie jest w stanie usłyszeć, po czym jest poirytowana prośba  

o powtórzenie pytania.” 

„Do studentów zwracała sie w chamski sposób, z pogarda i pobłażliwością. Wymyślała teorie spiskowe 

na temat studentów, była wścibska i oschła. Były momenty, kiedy była miła i zabawna,  

ale w mgnieniu oka potrafiła rozpętać burze. (…) Podkreślała, ze student nie ma żadnych praw  

i pozycji Pani Profesor nie zagraża nic, nawet nieprzychylne komentarze. …” 

▪ wprowadzanie atmosfery strachu 

„Zajęcia z osobą prowadzącą stanowiły dla studentów ogromne źródło stresu oraz strachu,  

ponieważ każdy przejaw nieznajomości lub niezrozumienia danego zagadnienia na zajęciach 

skutkował szydzeniem i wyśmiewaniem umiejętności studentów.” 

„Doktor (…) to osoba wulgarna, nieopanowana, niestabilna emocjonalnie, stosująca przemoc 

psychiczną w stosunku do studentów. Żarty doktora są wulgarne i nieodpowiednie. Poziom kultury 

osobistej doktora… pozostawia wiele do życzenia. To wstyd dla naszej uczelni, że taka osoba ma 

kontakt ze studentami i pacjentami i reprezentuje WUM” 

„Pani doktor (…) W trakcie odpowiedzi ustnych wprowadza nerwową atmosferę i odnosi się  

do studentów w sposób arogancki.” 

„Pan Doktor ma olbrzymią wiedzę, którą umie bardzo dobrze przekazywać, ale atmosfera jaką 

wprowadza na zajęciach pozostawia wiele do życzenia- każdy bał się odezwać, na zaliczeniu cała 

grupa była przerażona i błedne odp nie wynikały z naszej niewiedzy tylko ze strachu.. do tego bardzo 

niesympatyczne teksty podsumowujące pacjentów i selekcjonujące ludzi na klasy wyrobiły we mnie 

opinie że Pan Doktor jest pozbawiony jakiejkolwiek klasy…” 

„… Minusy:- Emocjonalne niezbyt przyjemne reakcje np. na błędy popełniane przez studentów 

- Nie zbyt przyjemna atmosfera, niekiedy wręcz atmosfera strachu i pretensji do studentów  

w trakcie zajęć” 

„Strach zadać pytanie jak odpowiedzią jest zazwyczaj opieprz i odesłanie do książki” 

„Wydaje mi się, że atmosfera jaką Pani doktor wprowadzała na swoich zajęciach była zbyt 

stresująca.Studenci zamiast uczyć się w racjonalny sposób, rozkładając sobie materiał na części, 

starali się już w pierwszych dniach zajęć wiedzieć prawie wszystko, ze strachu, że Pani Doktor  
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ich publicznie wyśmieje.Seminarium Pani Doktor było pełne szczegółów, chaotyczne i nie dawało 

studentom podstaw wiedzy, która byłaby adekwatna do potrzeb przyszłych lekarzy,  

dopiero wchodzących w zawód.” 

„Zajęcia prowadzone przez Panią dr … były najgorszymi zajęciami, na które musiałam uczęszczać,  

co tydzień wraz z innymi studentami byłyśmy wyzywane od głupich dziewuch, które nic nie potrafią 

i z którymi strach iść na praktyki, gdzie na innych zajęciach z innym prowadzącym chwalono nas  

za wiedzę i dbanie o pacjenta. Gdy zrobiłyśmy jakikolwiek zły ruch który nie był identyczny do tego 

który wykonała Pani zostawałyśmy krzykiem zrównywane z ziemią. Raz moja koleżanka zapomniała 

zdjąć złotego pierścionka na zajęcia a Pani kazała jej go wyrzucić do kosza bo nie zastosowała się  

do jej zasad inna zaś doprowadzona prze Panią doktor do płaczu została wyśmiana od mazgai  

a jeszcze inna wyrzucona za drzwi bez możliwości powrotu za złe wykonywanie ćwiczeń  

i własną obronę. (…)” 

„Zajęcia z … były prowadzone w bardzo dużym napięciu oraz strachu, Pani … często wysmiewala się 

z błędnych odpowiedzi przez co demotywowala studentów. Często prowadzenie zajęć zależało od jej 

humoru, momentami była świetną prowadzącą, zaś następnego dnia negowala wszystko i wszystkich” 

„Zajęcia z osobą prowadzącą stanowiły dla studentów ogromne źródło stresu oraz strachu, ponieważ 

każdy przejaw nieznajomości lub niezrozumienia danego zagadnienia na zajęciach skutkował 

szydzeniem i wyśmiewaniem umiejętności studentów. Wielokrotnie miały miejsce sytuacje, w których 

wykładowca umyślnie utrudniał pracę studenta podczas zaliczenia oraz wystawiał oceny w sposób 

niesprawiedliwy i krzywdzący dla studenta. Osoba prowadząca nigdy nie była wyrozumiała 

w stosunku do studentów, co objawiało się między innymi krytykowaniem studentów  

oraz podnoszeniem głosu podczas problemów w trakcie wykonywania danej procedury  

po raz pierwszy na zajęciach. Wykładowca rzadko kiedy służył pomocą oraz nagminnie spóźniał się  

na zajęcia.” 

„Dr … zniechęcała do przyjścia na zajęcia. Przychodząc za zajęcia szło się ze strachem. Uważam,  

że nie powinno być takich nauczycieli. Na zajęciach dana czynność była pokazywana tylko raz  

i według Dr … już po tym jednym razie powinniśmy daną czynność wykonywać bezbłędnie.  

Przez te zajęcia miałam ochotę zrezygnować z kierunku” 

„Niepotrzebne wprowadzanie atmosfery strachu przez Panią Doktor. Wiecznie obrażona mina 

i czepianie się najmniejszych szczegółów. Zdarzały się również niemiłe porównania w stylu:  

"z taką wiedzą to nawet na asystentkę byś się nie nadawał/a"” 

„…Zajęcia prowadzone przez wykładowcę stanowiły źródło ogromnego stresu dla studentów,  

ponieważ w przypadku nieznajomości danego zagadnienia czy też popełnienia błędu, wykładowca 

przejawiał różne formy szydzenia ze studentów. …” 

„Niestety, mimo ogromnej wiedzy (…) dr … ma rażące braki w kulturze osobistej i przejawia 

zachowania pasywno-agresywne wobec studentek i studentów. Zdarzają się jej uwagi dotyczące życia 

osobistego poszczególnych osób, niezwiązane z tematyką zajęć oraz uszczypliwości, które sprawiają, 

że zajęcia (…) stają się niemiłą koniecznością. Towarzyszy temu strach przed kolejnymi zajęciami  

i obawa przez ośmieszeniem przy całej grupie zajęciowej. Myślę, że gdyby rzecz działa się w miejscu 

pracy, najlepiej określiłoby ją słowo mobbing. Nie chcę pisać tu szczegółów czy podawać przykładów, 

bo się po prostu boję, że spotkam dr … na drodze mojej kariery studenckiej czy zawodowej,  

ale bardzo chciałabym żeby ta ankieta coś zmieniła. Dr … nie powinna zajmować się dydaktyką  

i pracą ze studentkami i studentami.” 

▪ seksizm 

„Profesor … odnosiła się z brakiem szacunku do studentów, do mężczyzn szczególnie. Nie chciała  

ich wpuszczać na seminaria, pytała tak, aby udowodnić im, że nie wiedzą nic …” 

„W całym moim życiu nie spotkałam się z tyloma wulgarnymi, seksistowskimi tekstami, i to ze strony 

dydaktyka! Pan docent prócz tego ze często łapie dziewczyny na ramie, kolano bez spytania się 

o zgode to tez odnosi się totalnie bez szacunku do studentów, a przede wszystkim studentek.  

Teksty gorsze niż spod budki z piwem. Jestem w szoku ze ktoś taki pracuje na uczelni. …” 
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„Dr … powinien zmienić podejście do swojej pracy albo ją zmienić. Celem jego zajęć nie było 

nauczenie (…) a seksistowskie uwagi do studentek, np. "Dziewczyny nadają się na rurkę albo  

do lepienia pierogów a nie na lekarzy" oraz obmacywanie studentów pod pretekstem ukazania 

wyczuwalnych struktur kostnych.” 

„Prowadzący (…) rzucał seksistowskie i nie na miejscu żarty do studentów, a szczególnie studentek. 

Nawet swoją przełożoną traktował bez szacunku.” 

„(…) Seksistowskie podejście po pacjenta!” 

„Trochę seksistowski, chłopcy w naszej grupie bez przerwy gadali na jego zajęciach,  

więc kiedykolwiek jakaś dziewczyna nachylała się do innej, zaczynał tyradę o tym jak kobiety nie 

mogą usiedzieć w ciszy. Raz zostałam poinformowana że widzi dokładnie moją ciemną szminkę  

z końca sali, nie wiem dokładnie co to mogło znaczyć, ale było po prostu niezręczne.” 

„Brak szacunku i lekceważenie w stosunku do studentek. Pan Doktor pozwalał sobie na seksistowskie 

komentarze w obecności studentek. Jego komentarze nawet zakamuflowane jako żarty były 

seksistowskie i powodowały dyskomfort i zażenowanie.” 

„Docent … prowadzi ćwiczenia w większości poprzez siedzenie w swoim gabinecie i opowiadanie 

historii ze swojego życia i własnych przemyśleń o świecie, które są często seksistowskie 

i homofobiczne. (…)” 

„Prowadzący dopuszczał się niesmacznych i seksistowskich żartów podczas zajęć.” 

„… zajęcia są prowadzone w dość nieprzyjemnej i stresującej atmosferze. I niestety na porządku 

dziennym są seksistowskie anegdotki lub po prostu obrażające innych ludzi opowieści. (…)” 

„Bardzo kontrowersyjny wykładowca, jego uwagi można z pewnością uznać za obraźliwe  

lub seksistowskie, choć żadnej nie odebrałam osobiście. …” 

„Asystent niemiły, odnosił się do studentów bez szacunku, seksistowskie żarty na zajęciach. …” 

„Pan doktor podczas ćwiczeń i wykładów mówi seksistowskie żarty obrażające kobiety.” 

„Pan Doktor często opowiadał niestosowne żarty, głównie o kobietach, zdarzały się także o osobach 

LGBT. Wyrażał się nieprzychylnie o opiniach odmiennych od swoich własnych. Wypowiadał się 

pejoratywnie o ,,dzisiejszej młodzieży". Pan Doktor jest seksistą i szowinistą, nie szanuje kobiet.” 

„(…) Prowadzący ma też bardzo seksistowskie podejście do studentów, a raczej studentek  

bo wypowiada się tylko wyłącznie w żeńskiej formie.” 

„seksistowskie uwagi, komentarze nt. ubioru kobiet na rozmowie rekrutacyjnej niestosowne  

i nie na miejscu” 

„Nieprzyjemne były podteksty seksualne ze strony pana doktora oraz sprośne żarty i anegdoty 

opowiadane przez niego.” 

„Nauczyciel skupił się raczej na szowinistycznych anegdotkach a nie zajęciach. Rozpoczął zajęcia  

od tego że nie rozumie dlaczego kobiety obrażają się jak używa się w stosunku do nich określenia 

laseczki. (…)” 

„Proponuję zwolnić tego pana. Złośliwy, seksista, opowiadający o wszystkim tylko nie o ważnych 

rzeczach, bram kultury, żenujący poziom. Oceniłam na 1 tylko dlatego, że nje ma oceny „0”” 

▪ narzucanie swojego światopoglądu, preferencji politycznych 

„Pani Doktor często podczas zajęć udowadniała swój punkt widzenia, który być może nie był zły, 

jednak sposób przekonywania studentów bardziej zakrawa na narzucanie swojej opinii.” 

„(…) Przedstawia też swoje poglądy polityczne, co moim zdaniem jest rzeczą zbędna.” 

„Niestety Profesor mocno arogancki, nieprzyjemny, często podkreślający to, że jest profesorem 

BELWEDERSKIM. Na zajęciach była napięta atmosfera, stres i niepotrzebne pogadanki o poglądach 

politycznych profesora.” 

„Pan co chwilę nawiązywał do wydarzeń politycznych, dość radykalnie wyrażając swoje poglądy  

na temat PISu i kolegów z przychodni NFZ” 
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„Pan Docent w czasie zajęć urządzał sobie monologi na tematy polityczne i nawet przy zgadzaniu się 

z wieloma jego poglądami żenada osiągała wysoki poziom w czasie słuchania o tym, jak to niektórzy 

politycy są jak Adolf Hitler, a Polska jest III Rzeszą. (…)” 

▪ Pojedyncze osoby zwracały uwagę na to, że dla niektórych nauczycieli Wikipedia jest 

ważnym/głównym źródłem informacji 

„Pani doktor prowadziła zajęcia czytając informacje z wikipiedii, tak samo wykłady polegały na kopiuj 

wklej z wikipedii, a prezentacja była czytana. Na pytania studentów Pani odpowiadała "trudno 

mi teraz odpowiedzieć na to pytanie"(…)” 

„Prezentacja była kopią wikipedii, a całe zajęcia polegały na czytaniu słowo w słowo każdego slajdu” 

5.3 | Komentarze studentów English Division 

5.3.1 | Opinie dotyczące prowadzących na ED 

Studenci English Division (ED) wyrazili 236 opinii dotyczących nauczycieli prowadzących 

zajęcia w języku angielskim. 192 z nich wyrazili studenci 6-year-programme, 32 studenci English 

Dentistry Division, zaś 12 studenci 4-year-programme. 

Większość komentarzy (187) miało charakter pozytywny, 32 opinie miały charakter negatywny,  

zaś 17 opinii miało charakter mieszany (podkreślający zarówno dobrze jak i źle odbierane zachowania 

prowadzących). 

W komentarzach pozytywnych podkreślano: 

• Życzliwy, przyjazny, pełen szacunku stosunek do studentów 

• (Szybkie) odpowiadanie na pytania, na maile 

• Zrozumiałe tłumaczenie zagadnień, wymaganie zrozumienia, a nie jedynie zapamiętania 

materiału 

• Umiejętność zainteresowania omawianymi zagadnieniami 

• Pasję, zaangażowanie 

• Robienie systematycznych powtórek, krótkich sprawdzianów na każdych zajęciach 

• Przesyłanie materiałów z wyprzedzeniem, tak że można się przygotować do zajęć 

• Dostępność dla studentów, także poza zajęciami 

• Tłumaczenie przez lekarza prowadzącego rozmów przy łóżku pacjenta na j. polski aby zmniejszyć 

dyskomfort pacjenta przy którym prowadzone sa rozmowy w języku angielskim 

• Biegłe posługiwanie się językiem angielskim 

W komentarzach negatywnych studenci wymieniali: 

• Brak szacunku, negatywne nastawienie do studentów 

• Brak kultury, krzyczenie, denerwowanie się kiedy o coś pytano 

• Brak zainteresowania rzetelnym prowadzeniem zajęć 

• Czytanie ze slajdów, bez tłumaczenia czegokolwiek, bez kontaktu ze studentami 

• Stresująca atmosfera prowadzonych zajęć 

• Uprzedzenia wobec muzułmanów i kobiet 

• Niepojawianie się nauczyciela na zajęciach 

• Zajęcia polegały na rozmowie, ale nie o nauczanych zagadnieniach 

Komentarze mieszane łączyły pozytywne i negatywne opinie na temat nauczycieli: 

• Miły nauczyciel, stara się uczyć, ale zawsze przedłuża zajęcia 

• Ogólnie w porządku nauczyciel, ale powolny i nieprzygotowany 

• Starła się nauczyć, zachęcała do nauki, ale egzamin zbyt łatwy 

• Dobry nauczyciel, ale nie panował nad grupą i słabo mówił po angielsku 

• Dobry nauczyciel, ale nie szanuje studentów 
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• Dobry nauczyciel, ale nie sprawdzał frekwencji, ani ile się nauczyliśmy 

• Dobry nauczyciel, ale mówi za cicho/za szybko 

• Dobry nauczyciel, ale znikał w czasie zajęć 

• Świetny angielski, ale nauczyciel powinien uczyć, a nie zadawać prezentacje do wygłoszenia 

5.3.2 | Opinie dotyczące zajęć dla studentów English Division 

Studenci ED wyrazili 253 opinii dotyczących zajęć prowadzonych na WUM w języku 

angielskim. 219 z nich wyrazili studenci 6-yer-programme, 29, studenci 4-year-programme;  

zaś 5 studenci English Dentistry Division.  

Najwięcej komentarzy (115) miało charakter negatywny, nieco mniej (97) miało charakter pozytywny, 

zaś 41 komentarzy miało charakter mieszany (podkreślający zarówno dobre jak i złe aspekty zajęć,  

na które uczęszczali). 

W komentarzach negatywnych studenci wymieniali najczęściej: 

• Zajęcia nieskuteczne (niczego nie nauczyły, nudne, prowadzący nie umieli lub nie starali się 

nauczyć, prowadzone pośpiesznie, bez zaangażowania czytane ze slajdów). 

• Zajęcia niepotrzebne (powtarzały coś co już było, nieprzydatne na kierunku lub ogólnie 

w medycynie, zbyt wcześnie w toku studiów, obrazujące wiedzę sprzed 15 lat). 

• Zajęcia źle zorganizowane (chaotyczne, brak planu, syllabusa, obowiązkowej literatury, częste 

spóźnienia lub nieobecności prowadzących, zbyt liczne grupy, brak kontaktu z pacjentem). 

• Brak lub niedziałający sprzęt, wyposażenie; brak preparatów, materiałów do ćwiczeń. 

• Brak lub trudnodostępne podręczniki, prezentacje przekazywane zbyt późno albo wcale. 

• Niesprawiedliwy system oceniania (uczą się z książek, a egzamin jest ze szpilek; egzamin 

z innych materiałów niż przerabiano na zajęciach, źle przetłumaczone pytania egzaminacyjne, 

przyzwalanie na ściąganie). 

W komentarzach pozytywnych podkreślano: 

• Dobrą organizację kursu (syllabus, regularne sprawdziany, powiązanie teorii z praktyką) 

• Umiejętność zainteresowania studentów danym przedmiotem 

• Umiejętne powiązanie teorii z praktyką (np. następnego dnia po nauce objawów oglądano 

pacjentów z tymi schorzeniami) 

• Skuteczność zajęć (dobrze przygotowywały do egzaminu) 

• Sprawne posługiwanie się angielskim przez prowadzących 

• Podziękowania i pochwały dla jednostek czy konkretnych nauczycieli 

Komentarze mieszane łączyły pozytywne i negatywne aspekty ocenianych zajęć: 

• Dobry kurs, ale zbyt dużo materiału w krótkim czasie, zbyt liczne grupy, a nauczyciele pozwalali 

się spóźniać, przyzwalali na ściąganie, słabo mówili po angielsku 

• Kurs dobry, ale sposób nauczania niedopasowany do natury przedmiotu (np. kurs komunikacji 

w formie e-learningu) 

• Kurs dobry, ale dziwna kolejność – najpierw test, a potem uczenie się materiału z testu 

• Kurs dobrze się zaczął, ale potem stał się chaotyczny 

• Zaangażowani nauczyciele, ale brak podręczników czy materiałów 
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5.4 | Komentarze do ankiety 

W roku 2018/2019, kolejny już raz, studenci zgłosili znacznie mniej uwag w odniesieniu do samej 

ankiety. Komentarze dotyczyły głównie problemu z oceną osoby prowadzącej zajęcia. 

5.4.1 | 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. 

„Nie widziałem tego wykładowcy na oczy. Dodałem ją tylko dlatego, że ankieta nie pozwoli mi zakończyć 

bez wybrania wykladiwcy... a szkoda.” 

„Szczerze mówiąc, to nie pamiętam żadnego wykładowcy, więc wybrałam Panią, bo ankieta nie pozwala 

mi przejść dalej.” 

„Nie ma w wyborze prowadzących Pana, z którym mieliśmy zajęcia. Nie pamiętam jak się nazywał,  

ale prowadził zajęcia ciekawie!” 

„Nie pamiętam nazwisk ani twarzy więc wybrałem losową osobę. ale prawie wszystkie, z którymi miałem 

kontakt, były w porządku” 

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 5 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.  

„Nie pamiętam zbyt dobrze osób prowadzących zajęcia, a ankieta wymaga ich wybranieAle uważam  

że wszystkie osoby prowadzące część seminaryjną były dobrze przygotowane do zajęć.” 

„Miałam jedne zajęcia, także nie bierzcie tej oceny pod uwagę bo nawet nie pamiętam czy z ta Pania 

miałam zajęcia xD” 

„Nie pamiętam kto to bo nie ma zdjęcia” 

„Oceniam losowego nauczyciela, jak w większości ankiet. Po prostu nie pamiętam żadnej z osób 

 na liście,” 

Zwrócono również uwagę na to, że ankieta w swojej obecnej postaci nie jest przystosowana do oceny 

zajęć, które odbywają się w formie e-learningu. 

„Kurs BHP był w formie e-learningu, więc ankieta dotycząca sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela 

jest nieadekwatna.” 
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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 rok studiów i średnia ocena 

z dotychczasowych egzaminów. Płeć nie różnicuje zbiorowości studentów – odsetek kobiet i mężczyzn 

w obu grupach (tych, którzy wzięli udział w badaniu i tych, którzy nie wzięli udziału w badaniu)  

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 
2018/2019 

ogółem 

tak nie % n 

płeć 
mężczyzna 26,0% 26,2% 26,1% 2593 

kobieta 74,0% 73,8% 73,9% 7338 

wiek 

poniżej 18 lat 0,1% 0,0% 0,0% 2 

18-20 lat 27,5% 7,2% 14,9% 1482 

21-24 lata 60,2% 60,2% 60,2% 5981 

25-30 lata 10,5% 28,8% 21,8% 2166 

31-35 lat 0,8% 1,5% 1,2% 121 

36+ lat 0,9% 2,3% 1,8% 177 

brak danych 0,0% 0,0% 0,1% 2 

wydział 

I Wydział Lekarski 38,7% 28,2% 32,2% 3193 

II Wydział Lekarski 21,4% 22,4% 22,0% 2189 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 8,8% 4,1% 5,9% 589 

Wydział Farmaceutyczny 8,8% 11,2% 10,3% 1023 

Wydział Nauki o Zdrowiu 22,3% 34,1% 29,6% 2937 

forma 
studiów 

niestacjonarne (wieczorowe) 11,1% 6,6% 8,3% 825 

niestacjonarne (zaoczne) 1,5% 5,4% 3,9% 392 

stacjonarne 87,4% 88,0% 87,8% 8714 

typ studiów 

I-go stopnia 24,0% 24,6% 24,3% 2417 

II-go stopnia 5,4% 20,0% 14,4% 1431 

jednolite 70,6% 55,4% 61,3% 6083 

rok studiów 

I 37,3% 14,6% 23,3% 2309 

II 22,8% 13,7% 17,2% 1705 

III 12,7% 21,2% 18,0% 1786 

IV 13,9% 19,7% 17,5% 1739 

V 12,2% 20,8% 17,5% 1740 

VI 1,1% 10,0% 6,5% 652 

średnia ocena 

do 2,5 2,0% 1,7% 1,8% 181 

2,51-3,0 7,1% 8,2% 7,8% 772 

3,01-3,5 14,7% 19,2% 17,5% 1738 

3,51-4,0 18,9% 24,8% 22,5% 2239 

4,01-4,5 11,4% 14,5% 13,4% 1327 

4,51-5,0 2,8% 2,7% 2,7% 271 

brak danych 43,1% 28,9% 34,3% 3403 

Źródło: Centralna Baza Studentów, stan na dzień 10 października 2019 r. 
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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 najmłodszej grupy wiekowej (18-20 lat) liczniej 

uczestniczyli w badaniu, niż to wynika z udziału tej grupy w populacji studentów WUM; 

▪ Studenci IWL i WLD stosunkowo chętniej, niż studenci pozostałych wydziałów, brali udział w ankiecie. 

Sytuacja ta ma miejsce kolejny już rok; 

▪ Studenci studiów niestacjonarnych (wieczorowych) chętniej brali udział w badaniu, niż studenci 

pozostałych form studiów; 

▪ Studenci studiów jednolitych znacznie chętniej, niż studenci studiów I i II stopnia, uczestniczyli 

w badaniu; 

▪ Studenci młodszych lat (I i II roku) są nadreprezentowani w grupie uczestników tegorocznej edycji 

badania. 

7 | Najważniejsze ustalenia - streszczenie 

W roku akademickim 2018/2019 nastąpił wzrost liczby uczestników badania. W ankiecie wzięło udział 

5083 studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co stanowi 51% wszystkich uprawnionych, 

w porównaniu z 46% w roku akademickim 2017/2018. 

W analizowanej edycji badania studenci IWL stanowili najliczniejszą grupę respondentów. 

W badaniu wzięło udział 1462 (46%) studentów tego wydziału. Biorąc pod uwagę kierunek studiów  

– najliczniej wypełnili ankietę studenci kierunku lekarskiego IWL (47%). 

Każdy z uczestników tej edycji badania wypełnił średnio ok. 12 kwestionariuszy przedmiotu i ocenił 

13 osób prowadzących zajęcia. W roku akademickim 2018/2019 oceniono 784 przedmioty i 2557 osób 

prowadzących zajęcia. 

Średnia ocena zajęć dydaktycznych realizowanych na WUM w roku akademickim 2018/2019 wyniosła 

4,06 (w skali 1-5); w roku akademickim 2017/2018 średnia ocena wynosiła 4,04, a w roku akademickim 

2016/2017 - 4,05. 

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania: 

▪ zdaniem 85% uczestników badania warunki zaliczenia przedmiotu zostały jasno określone  

na początku zajęć i były stosowane, 

▪ w opinii 81% respondentów założony w sylabusie program zajęć został zrealizowany, 

▪ 79% 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 (76%) 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 (70%) 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, zdecydowana większość (87%) respondentów (w roku 

akademickim 2017/2018 - 86%) potwierdziła, że podczas zajęć klinicznych zapewniono im kontakt 

z pacjentem, ale nieco częściej niż co piąty student 22% (rok wcześniej 24%) odpowiedział,  

że nie umożliwiono mu udziału w procedurach medycznych. 

W opinii zdecydowanej większości respondentów, podczas zajęć praktycznych zapewniono studentom 

odpowiednie pomoce dydaktyczne, tj. preparaty, narzędzia, urządzenia itp. (91% twierdzących 

odpowiedzi) oraz stosowano niezbędne środki ochrony (97% odpowiedzi pozytywnych). 
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Średnia ocena nauczycieli akademickich Uczelni wyniosła 4,40 (w skali 1-5, w porównaniu  

z 4,37 w roku akademickim 2017/2018, 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 4,0. Najlepsze wyniki uzyskali nauczyciele IWL (4,44), natomiast najgorsze  

nauczyciele WLD (4,29). 

Identycznie jak w ubiegłych latach, najwyżej oceniono przygotowanie nauczycieli do zajęć,  

a najniżej umiejętność zainteresowania studentów tematyką zajęć. 

Studenci zgłosili ponad 10000 komentarzy dotyczących zajęć i nauczycieli (o 3800 mniej niż rok 

wcześniej). Blisko 5200 wypowiedzi (49%) odnosi się do zajęć dydaktycznych, a ponad 5400 dotyczy 

nauczycieli akademickich. Wśród komentarzy dotyczących kadry dominują komentarze pozytywne. 

W uwagach krytycznych na temat zajęć studenci, podobnie jak w ubiegłych latach, zwracali uwagę na: 

▪ niespójną konstrukcję programu kształcenia, 

▪ nie zawsze zasadne użycie e-learningu jako metody nauczania, 

▪ nieodpowiedni sposób prowadzenia zajęć, 

▪ 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, 

▪ niewłaściwy stosunek niektórych nauczycieli akademickich do studentów, 

▪ niską jakość i dostępność materiałów oraz pomocy dydaktycznych, w tym literatury przedmiotu, 

▪ niejednolite, niejasne, niekonsekwentne zasady i kryteria oceniania, 

▪ warunki, w jakich odbywają się niektóre zajęcia. 

W uwagach krytycznych na temat nauczycieli akademickich studenci, podobnie jak w ubiegłych latach, 

najczęściej wskazywali na: 

▪ niskie kompetencje merytoryczne niektórych nauczycieli, 

▪ niedostateczne przygotowanie i umiejętności dydaktyczne nauczycieli (w tym „czytanie slajdów”), 

▪ niewielkie zainteresowanie niektórych nauczycieli prowadzonymi zajęciami, 

▪ niepunktualność i/lub nieobecność nauczycieli na zajęciach, 

▪ ocenianie studentów według niejasnych, niesprawiedliwych, zmieniających się kryteriów i zasad, 

▪ niską kulturę osobistą, brak szacunku do studentów, pacjentów, arogancję, używanie wulgaryzmów, 

▪ wprowadzanie atmosfery strachu, 

▪ seksizm, 

▪ próby narzucania swoich poglądów politycznych, światopoglądu. 

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. 

 


