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1 |Wstęp 

Niniejszy raport przedstawia wyniki trzeciej edycji ogólnouczelnianej Ankiety Oceny Warunków 

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

2015/2016. 

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

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, stanowi kolejne narzędzie uczelnianego Systemu 

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

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

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

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

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

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

Uniwersytecie Medycznym, ale niestety wiele problemów zgłaszanych przez studentów w poprzednich 

edycjach badania wciąż pozostaje aktualnych. Kolejne działania doskonalące muszą zostać niezwłocznie 

podjęte, a informacja o nich rozpowszechniona, by już nie zdarzały się komentarze typu: 

„.. I nie rozumiem po co ta ankieta skoro i tak nikt z tym nic nie robi, mimo że co roku na podstawie 

ankiety studenckiej wychodzą takie same oceny i opinie. Nic się nie zmienia, ...” 

1.1 | Cele ankiety 

Celem ankiety jest: 

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

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

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

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

poziomie uczelnianym i wydziałowym. 

Wyniki ankiety posłużą m.in. do:  

 identyfikacji elementów wpływających na ocenę warunków studiowania w WUM, 

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

 identyfikacji potrzeb i oczekiwań studentów w odniesieniu do warunków studiowania, 

 podjęcia wymaganych, instytucjonalnych działań doskonalących.  

W szczególności, na podstawie analizy opinii studentów: 

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

propozycje działań doskonalących na poziomie ogólnouczelnianym; 

 Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia przedstawiają Dziekanom propozycje działań 

doskonalących na poziomie wydziałowym. 

1.2 | Opis ankiety 

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

Zarządzenie nr 92/2014 Rektora.  

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

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

https://platformaq.wum.edu.pl/Home/SciagnijPlik/05304d55-cd8f-43a4-aba8-a4420cca6f15
http://www.biurojakosci.wum.edu.pl/sites/biurojakosci.wum.edu.pl/files/q_badanie_opinii_studentow_procedura_zr_92_2014.pdf
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Ankieta jest dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (dla studentów English 

Division). Udział w ankiecie jest dobrowolny.  

Ankieta jest anonimowa. W momencie wysyłania kwestionariusza, dane identyfikacyjne studenta są 

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

poufność.  

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

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

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

stanowią podstawę wszelkich raportów. Mechanizm ankiety zapewniający jej anonimowość został 

zaprojektowany i zweryfikowany przy współpracy przedstawicieli studentów uczestniczących w pracach 

nad narzędziem. 

Ankieta składa się z obowiązkowej metryczki oraz 12 bloków tematycznych: 

 Zajęcia adaptacyjne (dostępny jedynie dla studentów I roku) 

 Dziekanat  

 Sekretariat zakładu, kliniki, katedry 

 Infrastruktura  

 Dział Obsługi Studentów 

 Prawa studenta 

 Biblioteka Główna WUM 

 Organizacje studenckie 

 Strona internetowa Wydziału/Dziekanatu 

 Strona internetowa Uczelni + informacje dla studentów 

 Wirtualny Dziekanat 

 Akademik 

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

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

tematyki każdego bloku. 

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

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

Platformie Q.   

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

Ankieta była dostępna dla studentów w okresie od 25 stycznia do 4 października 2016. 

 

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

Oceniając dynamikę uczestnictwa w badaniu należy zwrócić uwagę na to, że (podobnie jak w poprzednich 

latach) przeważająca część studentów odpowiedziała na zaproszenie do badania w końcowym okresie 

dostępu do ankiety. Do lipca w bazie znalazło się ok. 16% wszystkich zebranych rekordów. 

Przez pierwsze 5 miesięcy dostępności ankiety zgromadzono ok. 13% wypowiedzi. Co trzecia ankieta 

(33%) znalazła się w bazie do końca sierpnia. Przez pierwszy tydzień września przybyła niewielka liczba 

ankiet (ok. 2%). W kolejnych dniach września stopień zaangażowania studentów w badanie 

zdecydowanie wzrósł – od 7 września do 4 października w bazie znalazło się ponad 75% wszystkich 

ankiet. Dniem, w którym największa liczba studentów udzieliła odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie 

był 28 września – tylko tego dnia w bazie znalazło się ponad 15% wszystkich ankiet. 
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2 | Charakterystyka respondentów 

Podobnie jak w poprzednich edycjach, w badaniu wzięło udział blisko 27% studentów, co 

należy uznać za bardzo dobry wynik. Najliczniejszą grupę respondentów ponownie stanowili 

studenci I Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauki o Zdrowiu, a największe zainteresowanie 

wśród studentów wywołał blok pytań dotyczący pracy dziekanatów 

W trzeciej edycji badania, ankietę wypełniły 2434 osoby spośród liczącej nieco ponad 9 tys. społeczności 

studentów WUM (częściej niż co czwarty student Uczelni, tj. 27% studentów, w porównaniu z 26% 

w roku 2014/2015 i 28% w roku 2013/2014), co należy uznać za bardzo dobry wynik1. Poziom 

uczestnictwa był zróżnicowany w zależności od Wydziału. Zebrane dane w znacznej mierze 

odzwierciedlają opinie studentów I Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauki o Zdrowiu, którzy najliczniej 

wzięli udział w badaniu (patrz Rysunek 2).  

 

Rysunek 2: Odsetek studentów poszczególnych wydziałów uczestniczących w ankiecie 

Odnosząc odsetek respondentów do liczby studentów Wydziału, w badaniu wziął udział blisko co trzeci 

student I WL (33%), co czwarty student WLD (26%) i WNoZ (25%) oraz co piąty student II WL (22%) 

i WF (21%).  

Najwyższy poziom realizacji ankiety (36%) odnotowano wśród studentów studiów niestacjonarnych 

(dawniej wieczorowych), nieco niższy wśród studentów studiów niestacjonarnych (d. zaocznych  (26%). 

Najmniej chętnie ankietę wypełniały osoby kształcące się na studiach stacjonarnych – 25%.  

Najwięcej zaangażowania w badanie wykazali studenci kierunku Lekarskiego I (ponad 33% studentów 

tego kierunku wzięło udział w badaniu) oraz Lekarskiego II (niespełna 33%), a w dalszej kolejności 

studenci kierunków Dietetyka (31%), Logopedia (30%) i Położnictwo (29%). Żaden student z kierunku 

English Dentistry Division nie wziął udziału w badaniu. Z kierunku 6-year programme ankietę wypełniło 

jedynie 5% studentów (9 osób), a z kierunku 4-year programme 9% studentów (26 osób). Ankieta 

cieszyła się relatywnie niskim zainteresowaniem studentów Ratownictwa medycznego, Analityki 

medycznej i Farmacji (patrz Rysunek 3). 

 

                                                      
1 Dla porównania, w V edycji badania warunków studiowania przeprowadzonego przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia 

Uniwersytetu Warszawskiego wzięło udział 11% studentów. W poprzednich edycjach tego badania na UW odsetek jego uczestników był 

zróżnicowany i wynosił: w I edycji ok. 24%, w II edycji – nieco ponad 18%, w III edycji – niespełna 18%, w IV edycji – ok. 20%. 
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Rysunek 3: Poziom realizacji badania na poszczególnych kierunkach studiów 

Studenci, którzy wzięli udział w badaniu najczęściej udzielali odpowiedzi na pytania z bloku Dziekanat 

(66% uczestników). Najrzadziej odpowiadano na pytania dotyczące akademików (6%). Na pytania 

w pozostałych blokach, odpowiedzi udzielało od 31% do 50% respondentów. Poniżej zaprezentowano 

odsetki respondentów, którzy zainteresowali się poszczególnymi blokami tematycznymi. Podstawą 

procentowania była liczba respondentów, którzy wzięli udział w badaniu2. 

 

Rysunek 4: Odsetki studentów odpowiadających na pytania poszczególnych bloków tematycznych 

  

                                                      
2 Wyjątkiem jest blok Zajęcia adaptacyjne – odpowiedzi na pytania z tego bloku udzielali tylko studenci I roku (672 osób) i ta liczba 

była podstawą procentowania. 
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Opinie studentów na temat warunków studiowania są w znacznej mierze uwarunkowane osobistymi 

doświadczeniami będącymi efektem dotychczasowego kształcenia w Uczelni. Istotnymi cechami 

różnicującymi odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie mogą być: 

 forma i tryb studiów 

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

stanowią one 62% badanych. Studenci studiów jednolitych są blisko 5 razy częściej reprezentowani 

w próbie badawczej, niż grupa studentów studiów II stopnia (12%) i 2,5 razy częściej niż osoby uczące 

się na studiach I stopnia (26%). Wśród studentów studiów jednolitych przeważająca część respondentów 

(83%) kształciła się w trybie stacjonarnym, pozostali uczestnicy badania to studenci studiów 

niestacjonarnych (d. wieczorowych). Wśród respondentów ze studiów I stopnia osoby uczące się w trybie 

stacjonarnym stanowią jeszcze wyższy odsetek (97%), w porównaniu z niespełna 2% studentów studiów 

niestacjonarnych d. zaocznych oraz niespełna 2% studentów studiów niestacjonarnych d. wieczorowych 

Wśród uczestników badania kształcących się na studiach II stopnia, na studiach stacjonarnych studiuje 

nieco ponad 70% respondentów, zaś pozostali kształcą się w trybie niestacjonarnym, d. zaocznym. 

 rok studiów 

Ponad połowę (57%) respondentów stanowią studenci niższych lat studiów (I i II roku). W ubiegłym roku 

grupa ta stanowiła 54%, a rok wcześniej blisko 2/3 uczestników badania. Strukturę respondentów, 

według roku studiów, przedstawia poniższy rysunek. Studentów pierwszego i drugiego roku studiów II 

stopnia przypisano odpowiednio do osób studiujących na czwartym i piątym roku. 

 

Rysunek 5: Struktura uczestników badania wg roku studiów 

 doświadczenia zdobyte w innej uczelni 

Podobnie jak w poprzednich latach, większość uczestników badania (ok. 77%) swoje doświadczenie 

związane ze studiowaniem zdobyło w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, około 20% osób miało 

okazję studiować również w innej krajowej uczelni, a około 2% w uczelni zagranicznej. Niewielki odsetek 

respondentów (1%) studiował zarówno w innej uczelni krajowej, jak i zagranicznej.  

Osobami, które kształciły się w innej uczelni (krajowej lub zagranicznej) stosunkowo częściej byli studenci 

studiów niestacjonarnych d. zaocznych (51%) oraz studenci studiów II stopnia (38%). Doświadczenie 

studiowania na zagranicznych uczelniach stosunkowo najczęściej mają studenci studiów jednolitych 

magisterskich (4%).  

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

tylko WUM 86% 81% 79% 64% 58% 65% 77% 

WUM + uczelnia krajowa 12% 17% 19% 31% 35% 20% 20% 

WUM + uczelnia za granicą 2% 1% 1% 3% 5% 11% 2% 

WUM + uczelnia w kraju + uczelnia za granicą 0% 0% 1% 2% 2% 4% 1% 

Tabela 1: Doświadczenie akademickie studentów poszczególnych lat studiów 
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 doświadczenie zawodowe 

17% respondentów zadeklarowało, że pracuje zawodowo (w porównaniu z 12% w roku 2014/2015 i 18% 

w roku 2013/2014). Odsetek studentów pracujących zawodowo rośnie wraz z rokiem studiów (wyjątkiem 

są studenci VI roku). Najwyższy odsetek osób pracujących zawodowo jest wśród studentów studiów 

niestacjonarnych d. zaocznych (87% badanych z tej formy studiów). Wśród respondentów – studentów 

studiów stacjonarnych, aktywność zawodowa kształtuje się na poziomie 13%. Praca zarobkowa 

wykonywana przez studentów WUM jest na ogół (w 65% przypadków) zgodna z kierunkiem ich studiów. 

 

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

 działalność w organizacjach studenckich i kołach naukowych 

Podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach badania, jedynie około 2% badanych to osoby 

zaangażowane w prace Samorządu Studentów, a ok. 18% należy do innych organizacji studenckich. Do 

kół naukowych należy częściej niż co trzeci student biorący udział w badaniu (37%). 

 stypendia 

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, około 9% badanych otrzymuje stypendium Rektora WUM 

dla najlepszych studentów, a blisko 13% stypendium socjalne. 1% uczestników badania (34 osoby) 

otrzymuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

 miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów 

Podobnie jak w poprzednich edycjach, częściej niż co czwarty uczestnik badania (26% respondentów) 

przed rozpoczęciem studiów w WUM był mieszkańcem Warszawy. Drugą pod względem liczebności grupę 

(24%) stanowią mieszkańcy wsi. Grupy studentów mieszkających w małych i średniej wielkości miastach 

stanowiły ok. 17-18% badanej grupy. 

miejsce zamieszkania % 

wieś 24% 

miasto do 15 tys. mieszkańców 7% 

miasto 15-50 tys. mieszkańców 17% 

miasto 50-250 tys. mieszkańców 18% 

miasto pow. 250 tys. mieszkańców 7% 

Warszawa 26% 

poza granicami Polski 3% 

Tabela 2: Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów w WUM 

W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie wybranych zmiennych społeczno-demograficznych 

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

2015/2016 
ogółem w WUM 

tak % n 

płeć 
mężczyzna 23,9% 25,5% 2367 

kobieta 76,1% 74,5% 6928 

wiek 

18-20 lat 19,8% 14,8% 1376 

21-24 lata 65,4% 64,0% 5952 

25-30 lata 12,8% 18,8% 1743 

31-35 lat 0,7% 1,0% 89 

36+ lat 1,3% 1,5% 135 

wydział 

I Wydział Lekarski 35,6% 29,6% 2750 

II Wydział Lekarski 18,6% 21,4% 1990 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 8,0% 7,2% 673 

Wydział Farmaceutyczny 9,2% 9,4% 872 

Wydział Nauki o Zdrowiu 28,5% 32,4% 3010 

forma studiów 

niestacjonarne (wieczorowe) 9,6% 7,6% 709 

niestacjonarne (zaoczne) 3,8% 4,8% 442 

stacjonarne 86,6% 87,6% 8144 

typ studiów 

I-go stopnia 27,7% 28,8% 2676 

II-go stopnia 11,5% 15,0% 1391 

jednolite 60,8% 56,2% 5228 

rok studiów 

I rok 28,1% 23,3% 2167 

II rok 25,6% 21,5% 2000 

III rok 14,3% 17,5% 1631 

IV rok 16,1% 16,1% 1501 

V rok 12,2% 15,7% 1457 

VI rok 3,7% 5,8% 539 

kierunek studiów 

4-year programme 0,5% 1,1% 101 

6-year programme 2,3% 5,7% 527 

Analityka medyczna 1,9% 1,9% 178 

Audiofonologia 1,0% 0,9% 86 

Dietetyka 4,9% 5,2% 485 

Elektroradiologia 1,4% 1,5% 140 

Farmacja 7,3% 7,5% 694 

Fizjoterapia 4,8% 5,8% 543 

Higiena stomatologiczna 1,1% 0,8% 79 

Lekarski I 31,8% 25,8% 2397 

Lekarski II 11,1% 8,8% 819 

Lekarsko-dentystyczny 5,9% 5,1% 478 

Logopedia 1,5% 1,4% 127 

Pielęgniarstwo 10,2% 11,5% 1071 

Położnictwo 5,5% 6,5% 607 

Ratownictwo medyczne 2,3% 3,1% 286 

Techniki dentystyczne 0,9% 0,9% 82 

Zdrowie Publiczne 5,6% 6,0% 561 

średnia ocena 

do 2,5 1,1% 3,0% 282 

2,51-3,0 9,4% 10,5% 972 

3,01-3,5 27,5% 27,5% 2552 

3,51-4,0 35,7% 33,7% 3137 

4,01-4,5 20,8% 18,1% 1684 

4,51-5,0 4,6% 3,6% 333 

brak danych 0,9% 3,6% 335 

Tabela 3: Charakterystyka badanej zbiorowości  
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3 | Ocena zajęć adaptacyjnych dla studentów I roku 

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

uległa poprawie. W opinii większości respondentów (84%) zajęcia adaptacyjne zostały dobrze 

zorganizowane, miały odpowiednią formę (83%) i wartość merytoryczną (77%). Rosnący, ale 

wciąż niski odsetek badanych (65%) pozytywnie ocenia integracyjny charakter zajęć oraz jest 

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

Na pytania dotyczące zajęć adaptacyjnych odpowiedziało 252 studentów I roku. Najliczniejszą grupę 

stanowili studenci I Wydziału Lekarskiego (93 osoby). W badaniu uczestniczyło także 71 studentów 

II Wydziału Lekarskiego, 55 studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu, 18 Wydziału Farmaceutycznego i 14 

Wydziału Lekarsko Dentystycznego. Ze względu na stosunkowo niewielką grupę oraz nierównomierny 

rozkład zebrane w tym bloku informacje przeanalizowano jedynie na poziomie całej Uczelni. 

Podobnie jak w poprzednich edycjach, zdaniem 79% badanych zajęcia integracyjne trwały tyle czasu ile 

powinny (w porównaniu z 80% w roku 2014/2015 i 2013/2014). Około 7% studentów odpowiedziało, że 

zajęcia trwały zbyt krótko, przeciwnego zdania było 14% badanych. 

W opinii zdecydowanej większości respondentów zajęcia były odpowiednio zorganizowane (84% 

odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze” w porównaniu z 83% w 2014/2015 r. i 81% w 2013/2014 r.). 

Średnia ocena tego elementu wyniosła 4,24 (w skali od 1 do 5; w porównaniu z 4,24 w roku 2014/2015 

i 4,13 w roku 2014/2015).  

Forma zajęć została pozytywnie oceniona przez 83% badanych, w porównaniu z 71% w 2013/2014 r. 

(średnia 4,23, w porównaniu z 4,19 w roku 2014/2015 i 4,00 w roku 2013/2014), a zawartość 

merytoryczna przez 82% badanych, w porównaniu z 70% w roku 2013/2014 (średnia 4,11, 

w porównaniu z 4,19 w roku 2014/2015 i 3,89 w roku 2013/2014).  

Ponownie najniżej, choć znacznie wyżej niż w ubiegłych latach, oceniono integracyjny charakter zajęć 

(65% opinii pozytywnych i 14% negatywnych; średnia 3,84. Dla porównania w ubiegłym roku aspekt ten 

pozytywnie oceniło jedynie 52% respondentów, negatywnie aż 20%, a średnia ocena wyniosła 3,51). 

 

Rysunek 7: Ocena poszczególnych aspektów zajęć adaptacyjnych 

Ponad połowa respondentów zadeklarowała, że zajęcia pozwoliły im poznać zasady funkcjonowania 

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

2013/2014), 6% badanych było przeciwnego zdania. Średnia ocena tego aspektu zajęć wyniosła 3,88 

(w porównaniu z 3,92 w roku 2014/2015 i jedynie 2,76 w roku 2013/2014). 
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Komentarze studentów odnoszące się do zajęć adaptacyjnych były w większości pozytywne: 

„Dzień Adaptacyjny był niezwykle przydatnym wydarzeniem ułatwiającym odnalezienie się na uczelni.” 

(Lekarski I) 

„no need to make the orientation one week long could have been done in 2 or 3 days otherwise was very 

good and helpful.” (4-year programme) 

„były cudowne” (Farmacja) 

Zwrócono jednak uwagę na słabą promocję zajęć wśród studentów: 

Spotkanie adaptacyjne dla studentów drugiego stopnia zupełnie nie jest promowane. Pod uwagę brane są 

tylko osoby, które dostały się na I stopień. Większość osób oczywiście zna już naszą uczelnię, ale około 

25% osób z naszego kierunku to osoby nowe, które zmieniły uczelnię i postanowiły dokształcać się na 

naszej uczelni. (Fizjoterapia) 

Średnia ocena przydatności przysposobienia bibliotecznego nieznacznie wzrosła i wyniosła 

2,87 (41% negatywnych opinii) 

Średnia ocena przydatności przysposobienia bibliotecznego wyniosła 2,87 (w porównaniu z 2,74 w roku 

2014/2015 i 2,76 w roku 2013/2014). Podobnie jak w ubiegłych latach, jedynie co trzeci student (35%) 

biorący udział w tych zajęciach ocenił je pozytywnie, oceny negatywnej dokonało 41% studentów, a ok. 

24% nie miało zdania w tej sprawie.  

„Przysposobienie biblioteczne zupełnie niepotrzebne. Większość studentów nie korzysta z zasobów 

biblioteki. Bardziej przydałoby się odświeżyć interfejs (przejrzystość!) biblioteki oraz wprowadzić tutoriale 

wideo do obsługi systemu” (Lekarski I) 

„Korzystania z biblioteki nauczyłam się na bieżąco i pytając innych studentów/ pracowników. Test 

z przysposobienia bibliotecznego robiłam z obowiązku a nie po to by się czegoś o bibliotece dowiedzieć” 

(Położnictwo) 
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4 | Ocena pracy dziekanatów 

Około 72% studentów pozytywnie (dobrze lub bardzo dobrze) oceniło pracę dziekanatów. 

Ogólna, średnia ocena dziekanatów wyniosła 4,00 (w skali 1-5), najlepiej oceniono dziekanat 

Wydziału Farmaceutycznego (4,42)  

Podobnie, jak w poprzedniej edycji badania, w skali całej Uczelni, 72% badanych pozytywnie oceniło 

pracę swojego dziekanatu (odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze”), a 6% negatywnie (odpowiedzi 

„bardzo źle” lub „źle”). Wynik ten jest znacząco wyższy, niż w roku 2013/2014, gdy jedynie 64% 

studentów dokonało pozytywnej oceny dziekanatów. 

Wyniki są zróżnicowane w zależności od Wydziału. Na Wydziale Farmaceutycznym aż 90% studentów 

dobrze oceniło funkcjonowanie swojego dziekanatu, podczas gdy na I Wydziale Lekarskim pozytywne 

opinie wyraziło niespełna 63% studentów. 

Ogólna, średnia ocena pracy dziekanatów w WUM wyniosła 4,00 (w skali od 1 do 5; w porównaniu z 3,97 

w roku 2014/2015 i 3,80 w roku 2013/2104). Oceny powyżej średniej uczelnianej otrzymały dziekanaty 

trzech wydziałów: WF (średnia ocen 4,42), II WL (4,28) oraz WLD (4,19). Najniższą ocenę ponownie 

otrzymał dziekanat I WL (3,81). W przypadku dziekanatu WNoZ wartość ta wyniosła 3,95.  

 

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

Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, ani forma ani typ studiów nie różnicowały w znaczący sposób opinii 

dotyczących funkcjonowania dziekanatu. Stosunkowo najczęściej negatywnych ocen dokonywali studenci 

studiów niestacjonarnych (zaocznych). 

Podobnie jak w poprzednich latach, najniżej ocenianym elementem pracy dziekanatów było 

dopasowanie godzin pracy dziekanatu do grafiku zajęć studentów, najwyżej – sprawność 

załatwiania spraw studenckich 

Zdaniem większości respondentów, sprawy z którymi studenci zgłaszają się do dziekanatów są załatwiane 

sprawnie (74% odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”), pracownicy są dostępni w godzinach przyjęć 

studentów (70% pozytywnych odpowiedzi) oraz potrafią udzielić wyczerpujących informacji (68%). 

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

jedynie 48% pozytywnych odpowiedzi.  

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

Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, w przypadku trzech (z czterech ocenianych) aspektów pracy, 

dziekanat WF uzyskał najwięcej pozytywnych ocen, a dziekanat I WL najmniej. Warto podkreślić, że 

w obecnej edycji, odsetek ocen pozytywnych uzyskanych przez dziekanat WF jest znacząco wyższy od 

wyników z lat ubiegłych. 
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W szczególności, sprawność załatwiania spraw studentów została najwyżej oceniona na WF (aż 92% ocen 

pozytywnych), a najniżej na I WL (64%). Dostępność pracowników w godzinach przyjęć studentów 

najwyżej ocenili studenci WF (87% ocen pozytywnych), najniżej studenci I WL (64%). W opinii 87% 

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

jedynie 59% respondentów. Dopasowanie godzin pracy dziekanatu najwyżej oceniono na II WL (62% 

ocen pozytywnych), natomiast najniżej na WNoZ (jedynie 33% ocen pozytywnych). 

 

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

dziekanatów na poszczególnych wydziałach 

Tak jak w poprzednich latach, komentarze opisowe studentów najczęściej odnosiły się do 

niewłaściwego stosunku niektórych pracowników dziekanatu do studentów, ich 

niedostępności w godzinach pracy, udzielania studentom niespójnych, niekompletnych lub 

niejasnych informacji, trudności w komunikacji z dziekanatem drogą telefoniczną/mailową, 

czy kolejki oczekujących na załatwienie swoich spraw 

Studenci, którzy wzięli udział w badaniu zgłosili liczne komentarze opisowe dotyczące funkcjonowania 

dziekanatów. Podobnie jak w poprzednich edycjach, w swoich wypowiedziach krytycznych, respondenci 

zwracali uwagę na: 

 niewłaściwy stosunek niektórych pracowników dziekanatu do studentów 

„Niestety trafiam na sytuacje, kiedy pani z dziekanatu bywa nieuprzejma.” (IIWL) 

„niemiła obsługa, pracownicy nie udzielają wyczerpujących informacji” (IWL) 

„Pani … nie potrafi/nie chce udzielać informacji, odnosi się niegrzecznie i lekceważąco do studenta, często 

podnosi głos, krzyczy a nawet obraża studenta. Jedyne co powtarza to: wszystko jest na stronie 

dziekanatu, proszę sobie sprawdzić.” (IWL) 

„Pani z dziekanatu jest osobą bardzo niemiłą, arogancką, z pogardą udziela informacji, jest 

niekompetentna ponieważ każdej studentce na to samo pytanie odpowiada inna odpowiedzią, szczególnie 

odnośnie zasad pisania licencjatu lub obrony. Jestem bardzo rozczarowana funkcjonowaniem dziekanatu 
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ponieważ przez 3 lata studiowania jego praca a szczególnie praca Pani … i jej stosunek do studentów się 

nie zmienił a wręcz z każdym rokiem był gorszy.” (IWL)  

„Pani w dziekanacie jest nieuprzejma i negatywnie nastawiona do studentów.” (WNoZ) 

„Dałem 2 ze względu na istnienie dziekanatu samo w sobie, a to i tak dla niego jakiekolwiek osiągniecie 

zważając na jakość pracy. Po tym, jak ostatnio wyproszono mnie na korytarz i kazano mi czekać ponad 

pół godziny, kiedy ewidentnie było widać, że szanowne Panie mają czas na przygotowanie kawy 

i plotkowanie w spokoju dziekanat nie może liczyć na wyższą od obecnej ocenę.” (IIWL) 

 udzielanie studentom niespójnych, niekompletnych i/lub niejasnych informacji 

„Żeby otrzymać jakąkolwiek informacje trzeba kilkadziesiąt raz przyjść i pytać, a odpowiedź przeważnie 

i tak jest: "nie wiem". Odpowiedzi udzielane są z wielką łaską, najlepiej żeby w ogóle nie zawracać głowy 

i nie przychodzić.” (IWL) 

„Panie zazwyczaj odsyłają studentów z kwitkiem. Po pewnym czasie okazuje się że do rozwiązania 

problemu potrzebny był jakiś dokument o którym wcześniej mowy nie było.” (IWL) 

„Zwykle sprawy załatwiane są niesprawnie. Należy się upominać kilka razy, zanim otrzyma się np. 

Transcript of Records. Kiedyś poprosiłam o taki dokument w języku angielskim, dostałam po kilku 

tygodniach taki dokument, ale w języku polskim. Musiałam jeszcze raz prosić o taki dokument w języku 

angielskim.…” (IWL) 

„Ciężko uzyskać konkretne informacje na temat zajęć, potrzebnych dokumentów. Częste słychać 

odpowiedzi: ''nie wiem'', ''niech sam/-a się Pan/Pani dowie''” (IWL) 

„Osoba udzielająca informacji w Dziekanacie nierzadko wprowadza w błąd. Panuje chaos i roztargnienie.” 

(IWL) 

„…Brak rzetelnych informacji. "Pani sobie musi sprawdzić" to żadna informacja.” (IWL) 

„Wszystko działa źle, podawane są sprzeczne informacje, w dodatku pani … wymyślała jakieś własne 

wytyczne odnośnie prac licencjackich, które tak naprawdę nie istniały.” (IWL) 

„Zdarzyło mi się bywać w dziekanacie (nawet często w porównaniu do moich kolegów) i nie uzyskiwać 

dostatecznej pomocy lub informacji lub uzyskiwać informacje po 2 krotnym powrocie do dziekanatu.” 

(WNoZ) 

 godziny pracy dziekanatu (w tym trudności z dostępem dla studentów studiów zaocznych) 

„godziny otwarcia zupełnie nieodpowiednie, nie zawsze udaje się wszystko bezproblemowo załatwić” 

(WNoZ) 

„Jestem studentem studiów zaocznych. Moje dyżury trwają po 12 godzin. NIE MA TAKIEJ OPCJI bym 

cokolwiek mógł załatwić w tygodniu w dziekanacie.Telefon o informacji co do odebrania indeksu dostałem 

na tydzień przed obowiązkowym jego oddaniem. Tak, w lipcu.Dziekanat jest absolutnie ŻENUJĄCY.” 

(WNoZ) 

„Jako student studiów zaocznych pracujący codziennie do godziny 17 mam bardzo utrudniony dostęp do 

dziekanatu. Jedyny dzień to piątek, jednak muszę opuścić zajęcia, za które płacę, aby zdążyć przed 

zamknięciem. Nie rozumiem dlaczego dziekanat nie jest czynny chociaż jedną sobotę w miesiącu.” 

(WNoZ) 

„The working hours are terrible. I find it almost impossible to go to dean's office during academic year 

because of the hours. For the 4 year MD program, only one employee is in charge who is responsible for 

everything from paying tuition fees, to making course schedules or exam schedules.” (IIWL) 

 niedostępność pracowników dziekanatu dla studentów w godzinach pracy 

„W godzinach działania dziekanatu często Pań nie ma i sprawę którą chce sie załątwić w 5min trzeba 

załatwiać w 30 min gdyż nie wiadomo gdzie Panie mogą sie podziewać.” (WNoZ) 

„Pracownik dziekanatu często wychodzi 'na chwilę', przy czym czas oczekiwania na jego powrót wynosi do 

godziny …” (WNoZ) 
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„Mimo tego, że przychodzę w godzinach pracy dziekanatu, zazwyczaj nie zastaję nikogo z osób mogących 

udzielić mi pomocy, poniewaz nie są dostepni zazwyczaj w swoich pokojach.” (WNoZ) 

„To skandal, żeby czekać pod dziekanatem 1 godzinę aż jedna z Pań pojawi się w pracy.” (WLD) 

„Często wisi kartka "zaraz wracam" w godzinach, gdy dziekanat powinien być czynny i gdy jest chwila 

między zajęciami na załatwienie spraw, niestety "zaraz wracam" trwa pół godziny.” (IWL) 

„Dziekanat czasem zamknięty w godzinach pracy, a na drzwiach jedyna informacja to "dziekanat w dniu 

dzisiejszym nieczynny". Problem z najzwyklejszym załatwieniem umowy ze szpitalem w celu odbycia 

praktyk studenckich. Trudności w dogadaniu się z jedną z Pań.” (IWL) 

„…Panie w dziekanacie też dość często wychodzą w trakcie godzin przyjmowania, np. na papierosa” (IWL) 

 trudności w komunikacji z dziekanatem drogą telefoniczną, mailową 

„… Poza tym często zdarza się, że nie dostaję odpowiedzi na mail i muszę dzwonić, żeby dowiedzieć się 

tego, o co pytałam w mailu.” (IWL) 

„… Kontakt drogą mailową praktycznie niemożliwy, kontakt osobisty to nieprzyjemne spotkanie, pani 

nieżyczliwa, nie pomogła, nie polecam.” (IWL) 

 kolejki oczekujących na załatwienie swoich spraw w dziekanacie 

„zwykle muszę długo czekać w kolejce przed drzwiami..” (IWL) 

„…często długie kolejki, a co najistotniejsze czynienie rzeczy niemożliwych z możliwych stwarzanie 

problemów tam, gdzie to tylko możliwe.” (IWL) 

„Panie robią sobie wiele przerw nie zważając na to, że na przyjęcie czeka długa kolejka studentów. Są 

niesympatyczne i niechętne do wyjaśnień.” (IWL) 

„zwykle muszę długo czekać w kolejce przed drzwiami.” (IWL) 

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

pracownikom dziekanatu. Liczni respondenci deklarowali, że większość spraw, z którymi zgłaszają się 

do dziekanatów wydaje się być problematyczna, np. 

„Patrząc na funkcjonowanie Pań w naszym dziekanacie- każde” (I WL)  

„Ogromna większość.” (IWL) 

„Pani … ma kłopot ze wszystkimi problemami studentów.” (IWL) 

„Wszystkie - każdy problem w tym dziekanacie rósł do rangi apokalipsy.” (IWL) 

„Wszystkie sytuacje wymagające więcej niż podpisu lub pieczątki są uznawane w dziekanacie za 

problematyczne.” (IWL) 

„Wszystkie, szczególnie te najbardziej istotne jak obrona pracy dyplomowej” (IWL) 

„Everything takes a long time to process” (IIWL) 

Problematyczne dla pracowników dziekanatu są ponadto, w opinii studentów, w szczególności: 

 nietypowe sprawy studentów 

„ wykraczające poza schemat i rutyne wtedy panie z dziekanatu okazują swoje zniechecenie.” (IWL) 

„Nietypowe prośby, w tym o spotkania z p. Dziekanem, składanie wniosków o rozpoczęcie nowych zajęć 

fakultatywnych” (IIWL) 

„Nietypowe … zmiana trybu studiów, uzupełnianie przedmiotów, zmiana grupy dziekańskiej…” (IIWL) 

“sprawy takie... niecodzienne. Nie mam teraz konkretnego przykładu. Podania, wnioski, formularze są 

załatwiane od ręki, ale coś mniej spotykanego wywołuje wybałuszenie oczu :) Aha, i wielkie odwieczne 

pytanie na WUMie: KOGO WPISAĆ DO INDEKSU? Tych zagadek nie rozwiązują nawet panie z dziekanatu. 

"pani w klinice się zapyta". No zapytam, zapytam... kolegów ze starszego roku...” (IIWL) 
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 sprawy formalne dotyczące praktyk, skierowań, zaświadczeń, indeksów 

„Dokumenty potrzebne do załatwienia spraw związanych z zajęciami np. dokumenty potrzebne na 

praktyki (umowy)” (IWL) 

„Dopełanianie formalności związanych z praktykami - nie potrafiono dokładnie mi powiedzieć jakie 

dokumenty musze złożyc, co kto ma mi podpisać... Co wiązało się z jeżdżeniem bez celu między uczelnią 

a szpitalem” (IWL) 

„Najwięcej kłopotów sprawiają sprawy formalne. Pracownicy dziekanatu nie mają całkowitej wiedzy 

odnoście dokumentów, które należy złożyć aby załatwić daną sprawę.” (IWL) 

„Formalności związane z oddawaniem indeksów.” (IIWL) 

„Problemy z oddawaniem indeksu i rozliczaniem się za wpisy.” (IIWL) 

„Dopełanianie formalności związanych z praktykami - nie potrafiono dokładnie mi powiedzieć jakie 

dokumenty musze złożyc, co kto ma mi podpisać... Co wiązało się z jeżdżeniem bez celu między uczelnią 

a szpitalem” (IWL) 

„kwestie wpisów do indeksów, szczególnie dot. praktyk” (IWL) 

„Miałam problem z otrzymaniem dokumentów (poświadczających studniowanie, wykaz ocen) w języku 

angielskim.” (IWL) 

„Najwięcej kłopotów sprawiają sprawy formalne. Pracownicy dziekanatu nie mają całkowitej wiedzy 

odnoście dokumentów, które należy złożyć aby załatwić daną sprawę.” (IWL) 

„Problemy wymagajace indywidualnego podejścia do sprawy, np. wypisanie niestandardowego 

zaświadczenia.” (IIWL) 

„Wdawanie zaświadczeń, zgód, umów, na dokument, które powinny być wydawane od ręki trzeba długo 

czekać i dodatkowo pisać podanie o wydanie takiego dokumentu. Biurokratyczna piramida.” (IWL) 

Na koniec warto także przytoczyć jeden z komentarzy studentów ED, odnoszący się ogólnie do 

pracowników i usług oferowanych studentom anglojęzycznym: 

 “I don't think generally in the university english division students are given the respect from unviersity 

staff as we deserve. We pay a lot of money for mediocre service. We should have a student portal and 

better website in english.” (IIWL) 
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4.1 | Ocena planów zajęć 

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach, niespełna 45% badanych pozytywnie oceniło swój 

plan zajęć (średnia 3,28). Najwięcej negatywnych komentarzy ponownie dotyczyło długich 

przerw pomiędzy zajęciami (tzw. okienek), nierównomiernego rozłożenia zajęć w tygodniu, 

zbyt późnego udostępniania planu i jego częstych zmian w trakcie trwania roku akademickiego 

Niespełna połowa badanych pozytywnie oceniła swój plan zajęć (45% odpowiedzi „bardzo dobry” 

i „dobry”), a blisko co trzeci student (32%) nie potrafił zająć jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. 

Pozostali (ok. 26%) ocenili swój plan zajęć negatywnie (odpowiedzi „zły” udzieliło 17% studentów, 

odpowiedzi „bardzo zły” blisko 7%). 

W skali całej Uczelni, średnia ocen planu zajęć wyniosła 3,28 (w skali 1-5; w porównaniu z 3,20 w roku 

2014/2015 i 3,27 w roku 2013/2014). Tak jak w ubiegłym roku, stosunkowo najwyżej swój plan zajęć 

ocenili studenci II WL - średnia 3,71 (poprzednio - 3,42), a najniżej studenci WNoZ 2,76 (bez zmian 

w stosunku do ubiegłego roku). 

 

Rysunek 10: Średnie oceny planu zajęć (w skali 1-5) 

Studenci zgłosili liczne komentarze opisowe dotyczące planu zajęć, wśród których dominowały 

wypowiedzi negatywne. Poniżej zaprezentowane zostały wybrane uwagi studentów, które nie wyczerpują 

wszystkich zgłoszonych problemów i propozycji zmian. Wskazane jest, aby osoby zajmujące się 

konstrukcją planów zajęć na poszczególnych wydziałach i kierunkach studiów, zapoznały się z pełną listą 

wypowiedzi w omawianej kwestii (tym bardziej, że lista problemów jest niemal identyczna jak 

w poprzednich edycjach badania). 

Pozytywne komentarze dotyczące planu zajęć: 

„W roku akademickim 2014/2015 zajęcia rozplanowane były bardzo korzystnie. Nie było zbyt wielu 

W końcu nie ma okienek” (I WL) 

„Plan zajęć ułożony jest dobrze, między zajęciami są odpowiednio długie przerwy, aby dojechać na 

miejsce, odpocząć, godziny zajęć również są odpowiednie.” (Elektroradiologia) 

„W moim planie nie ma żadnych dłuższych przerw, zajęcia są jedne po drugich z ewentualną przerwą na 

przejazd z jednego miejsca do drugiego - bardzo mi się to podoba.” (Elektroradiologia) 

„Zajęcia odbywają się w dobrych godzinach, stwarzających możliwość pracy czy posiadania czasu 

wolnego.” (Elektroradiologia) 

„Bloki z przedmiotów rozłożone były w dobry sposób - trudniejsze przeplatały się z łatwiejszymi i nie 

wypadał nam żaden 'bardziej wymagający' przedmiot tuż przed sesją.” (Lekarski I) 
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„Bardzo dobry plan bloków, były wolne 3 tygodnie przed sesją. Zajęcia popołudniowe rozłożone 

w poniedziałek i piątek. W piątek przeszkadzało to np. we wcześniejszym powrocie do domu na święta. 

Na każde piątkowe zajęcia przychodziło około połowy studentów z grupy, bo reszta odrabiała je wcześniej 

z innymi grupami. Kiedy tylko była taka możliwość, zajęcia były przekładane na jakiś wcześniejszy dzień 

lub godzinę. …” (Lekarski I) 

„Bardzo dobrze dobrany plan. Jedna dłuższa przerwa w ciągu dnia - w sam raz na obiad. Zajęcia skupione 

jednego dnia w godz 8-19 i kolejny dzień całkowicie wolny. Pozwala to na odpoczynek po powrocie do 

domu i idealne rozplanowanie nauki kolejnego dnia. Takie rozplanowanie tygodnia znacząco ułatwia 

studiowanie osobom które nie mieszkają w Warszawie, a dojeżdżają każdego dnia na zajęcia.” (Lekarski I) 

„Dzięki temu, że plan jest układany tak, aby było w nim jak najmniej okienek oraz przed początkiem roku 

przekazywany jest starostom grup do weryfikacji, plan jest ułożony wręcz idealnie.” (Lekarski I) 

„Plan jest ułożony idealnie i umożliwił mi w tym roku akademickim dobrać sobie również zajęcia poza 

uczelnią, na których mi bardzo zależało. Zajęcia były skondensowane, z niewielkimi przerwami między 

sobą, przez co mieliśmy dodatkowy dzień wolny w ciągu tygodnia.” (Lekarski I) 

Krytyczne komentarze dotyczące planu zajęć dotyczyły m.in. 

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

nierównomiernego rozłożenia zajęć, późnych godzin kończenia zajęć 

„Wypowiedziawszy się na temat planu, mogę tylko podsumować, że trudno uwierzyć, że układał go 

człowiek, a nie losowy generator. TRA-GE-DIA.” (Fizjoterapia) 

„…W planie zajęć jedyne co się zgadza to przedmioty realizowane w danym semestrze. 

…”(Elektroradiologia) 

„System wzięty chyba z kosmosu. Złe algorytmy o ile w ogóle jakiekolwiek występują. Zero swobody 

w zmianie h indywidualnie - brak oficjalnego systemu podawczego. Plan grup układany beznadziejnie - 

raz okienka po 3-4 h (niektórzy dojeżdzają do Wa-wy 2h), raz zbyt mało czasu na transport z jednych 

zajęć na drugie (nawiasem mówiąc odpowiednie algorytmy mogłyby układać tak plan że grupa miałaby 

w danym dniu np. tylko w kompleksie Trojdena).” (Lekarski I) 

„Plan zajęć jest rozpisany na cały dzień, tak naprawdę zajęcia odbywają się w zupełnie innych godzinach 

niż te podane. Przykładowo, na pierwszym roku w pewien dzień tygodnia miały trwać od 8 do 20. Gdy 

zadzwoniliśmy do prowadzącego, wybuchnął on niepohamowanym śmiechem i powiedział, że na pewno 

nie będzie siedział z nami tyle godzin. Zajęcia trwały 9-12. Przez tak rozpisany plan zajęć nie da się nic 

wcześniej ustalić - chociażby grafiku do pracy - wszystko wychodzi "w praniu" i zależy to od 

prowadzącego i kwestii dogadania się z nim. Uczelnia powinna w końcu ustalić konkretny plan zajęć, 

który będzie miał jakiekolwiek pokrycie z rzeczywistością.” (Elektroradiologia) 

„Brak możliwości powrotu do domu na weekend, zajęcia w poniedziałki rozpoczynają się o 8:00, w piątki 

trwają do 18:00.” (Lekarski I) 

„…zajęcia od 8 do 20.55 to bardzo duży problem dla osób mieszkających z dala od Uczelni. Poza tym 

wygospodarowanie czasu na naukę przy takim planie zajęć nie należy do prostych, najczęściej rezygnuje 

się ze snu.” (Lekarski I) 

„było dużo problemów z planem językowym, zajęcia odbywały się bardzo późno. Zajęcia były trochę źle 

rozłożone - 2 dni wolne a jednego dnia siedzieliśmy na uczelni od samego rana do późnego wieczora.” 

(Lekarski I) 

„…czasem informacje dotyczące czasu trwania zajęć i miejsca, w których się odbywają są mało 

konkretne. Dobrą opcją byłoby też gromadzenie planów prowadzenia zajęć od poszczególnych jednostek 

zamiast wieszania ich na tablicy w zakładzie. Nikt nie ma ochoty na chodzenie do klinik i sprawdzanie 

w jakim trybie odbywają się zajęcia.” (Lekarski I) 
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 zbyt długich lub zbyt krótkich przerw między zajęciami (tzw. okienek) uniemożliwiających 

racjonalne i sensowne wykorzystanie czasu wolnego między zajęciami 

„bardzo duze luki pomiedzy zajeciami (Audiofonologia) 

„Bardzo duże "okienka" pomiędzy zajęciami w ciągu jednego dnia, np. 3,5-4h czekania na korytarzu na 

kolejne zajęcia, …” (Elektroradiologia) 

„…Zajęcia popołudniowe nie odbywały się po 30-60 minutowej przerwie od bloków na obiad, tylko 2-3 

godziny po albo jeszcze później. W pierwszym wypadku wielu studentów nie wiedziało, co ma robić, był to 

czas stracony. Nie opłacało się wracać do mieszkania tylko po to, żeby lada chwila wracać i marnować 

czas na wyjazdy. Można było za to udać się do biblioteki, w której po sytym posiłku wszyscy walczyli ze 

snem zamiast się uczyć. W drugim wypadku, kiedy zajęcia odbywały się później, można było wrócić do 

domu, odpocząć i trochę się pouczyć, jednak kiedy wracało się do domu wieczorem, nie było już siły aby 

zrobić cokolwiek.” (Lekarski I) 

„Bardzo dużo dość długich "okienek", ale nie aż tak, aby był sens powrotu do domu. Zdarzały się zajęcia 

do naprawdę późnych godzin wieczornych, co szczególnie zimą było bardzo nieprzyjemne.” (Lekarski I) 

„Beznadziejne okienka, zajęcia do późna.” (Lekarski I) 

„Bloki od 8 rano do 12, a później zajęcia 17-19 (czasem nawet do 21). Cały dzień rozbity, nie da się 

wcisnąć żadnych zajęć dodatkowych.” (Lekarski I) 

„duza przerwa miedzy zajeciami, ktora moze wynosic wiecej niz 5 godzin, co skutkije tym, ze dzien jest 

rozbity i ciezko jest sie dobrze sie skoncentrowac i  nauczyc na zajecia” (Lekarski I) 

„Między zajęciami potrafią być po dwie-trzy godziny okienek w ciągu jednego dnia  (przykład: zajęcia 

8:00- 10:00, następne dopiero o 13:00-15:00 i kolejne o 17:00), co bardzo utrudnia zaplanowanie 

jakiejkolwiek innej aktywności poza uczelnią.” (Lekarski I) 

„Minusem są długie przerwy między zajęciami w blisko położonych obok siebie lokacjach, … krótkie ramy 

czasowe na dojazd np. z zajęć z ul. Chałbińskiego na zajęcia do Centrum Dydaktycznego.” (Lekarski I) 

„W planie zajęć jest mnóstwo okienek. Zajęcia zaczynają się o 8.00 i kończą o 20.00 kilka dni w tygodniu, 

z czego większość to włóczenie się po mieście i czekanie na kolejne zajęcia. Efektem jest zmarnowany 

bezproduktywnie dzień. Zadaję sobie pytanie, jaki jest sens dzielenia zajęć w blokach tak, że codziennie 

jest 1,5h zajęć od 8 do 9.30. To strata czasu na dojazd i na czekanie na następne zajęcia, które są o 14. 

Ogólnie mam wrażenie, że efektywnych zajęć było mało, a większość czasu spędziłem na czekaniu. Ile 

można siedzieć na kanapie w CD? Ile razy dziennie można się przepakowywać do torebki foliowej 

w bibliotece? Po powrocie do domu po takim dniu byłem tak zmęczony psychicznie, że nie byłem 

w  stanie przygotować się na następne zajęcia.” (Lekarski I) 

 udostępniania planu zajęć na ostatnią chwilę, wprowadzania zmian do planu w trakcie 

roku akademickiego, błędów w planie 

 „NIE MA PLANU PODANEGO OD RAZU NA CAŁY ROK AKADEMICKI (np. UMP ma plan na cały rok) PRZEZ 

CO NIE MOŻNA SOBIE ZAPLANOWAĆ CZASU W CIĄGU ROKU. PLAN PODAWANY JEST STUDENTOM 

STRASZNIE PÓŹNO.” (Lekarski I) 

„Plan pojawia się BARDZO późno. Odbiega to znacznie od reszty polskich uczelni, nie mówiąc już 

o standardach zagranicznych. Plan powinien pojawiać się na co najmniej miesiąc, a nie DZIEŃ przed 

rozpoczęciem zajęć, uniemożliwiając studentom planowanie zajęć, prac dodatkowych.” (Lekarski I) 

„W planie były rozliczne błędy i wielokrotnie go zmieniano.” (Dietetyka) 

„Największym problemem jest to, że plan zajęć często ulega zmianie. Nie można dopasować do grafiku 

zajęć pozauczelnianych oraz pracy.” (Lekarski I) 

 „Na początku problemem było to, że plan został podany dość późno, tj. na kilka dni przed rozpoczęciem 

semestru, a później ulegał zmianie. Dla studentów, którzy muszą dorabiać albo wychowują dzieci, plan 

podawany jest to duża trudność. Większość kierunków nie ma trybu zaocznego lub wieczorowego, dlatego 

osoby, którym zależy na dyplomie WUMu, muszą godzić z nauką różne obowiązki. Byłoby o wiele łatwiej, 

gdyby plan był podany na miesiąc przed rozpoczęciem semestru (o ile jest to realne)….” (Logopedia) 
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„plan zawiera błędy- np diagnostyka elektromedyczna układu nerwowego prowadzona w klinice 

kardiologii- oczywiście nazwa przedmiotu jest błędna, budzi zamieszanie, ponieważ ww. przedmiot jest 

w programie 3 a nie 2 roku.” (Elektroradiologia) 

„Plany na rok 15/16 zawierały szereg błędów, był zmieniany w trakcie semestru, uniemożliwiał 

jakiekolwiek zaplanowanie życia/pracy. P …” (Lekarsko-dentystyczny) 

„Informacje o planie studenci otrzymują w ostatniej chwili, zdarzają się błędy. Były przypadki, gdy 

student miał kolejno zajęcia na dwóch różnych wydziałach, a przerwa między tymi zajęciami nie 

pozwalała na punktualne dotarcie. Godziny zajęć są niedostosowane do przedmiotów jakie są prowadzone 

na nich.” (Dietetyka) 

„…Plan ma dużo błędów (od maja do czerwca nie uwzględnili nam w planie języka angielskiego, sami 

ustalaliśmy z prowadzącą godzinę i miejsce zajęć). …” (Dietetyka) 

 planowania zajęć dla poszczególnych grup dziekańskich/studenckich 

„Plan układany jest pod pierwsze grupy i to one zawsze mają ten lepszy plan, natomiast grupy końcowe 

mają bardzo niekorzystny plan, który czasami uniemożliwia im odpowiednia i efektywną naukę. sugeruję 

aby w jednym semestrze plan układać od początkowych grup a w drugim od końcowych” (Lekarski I) 

„plan zajęć zawsze najlepiej dopasowany dla grup początkowych (1-6), a dalsze zazwyczaj mają zajęcia 

popołudniowe.” (Lekarski I) 

„są grupy mające 2 dni wolnego w planie, a np moja ma codziennie zajecia ( po jednym przedmiocie 

dziennie )” (Lekarski I) 

„Trzeci rok z rzędu grupy dziekańskie z najwyższymi numerami mają zdecydowanie więcej "okienek" od 

grup z najniższymi. Pięcio-, bądź nawet sześciogodzinne okienka (przy zajęciach trwających krócej) 

utrudniają mi efektywne wykorzystanie czasu wolnego.” (Lekarski I) 

„W każdym roku najlepszy plan mają studenci grup 1, 2, 3, 4... im wyższy numer grupy, tym gorszy 

układ zajęć …” (Lekarski I) 

 organizacji planu pod kątem sesji egzaminacyjnej 

„Najtrudniejsze przedmioty zostały zaplanowane na tuz przed sesja zimową (Lekarski I) 

„Plan na ten rok był bardzo źle dopasowany, wszystkie zajecia z przedmiotów egzaminacyjnych z sesji 

letniej skończyłem w listopadzie” (Lekarski I) 

„…zajęcia najtrudniejsze i najbardziej wymagające przed samą sesją lub np. na 3 roku najpierw zajęcia 

z chirurgii, później z pediatrii, a na koniec z interny (czyli student, który nigdy nie zbierał wywiadu i nie 

badał pacjenta ma mieć zajęcia z chirurgii, na których badać powinien już umieć i też student, który nie 

ma podstaw interny ma nauczyć się badać dziecko).” (Lekarski I) 

„Wszystkie przedmioty z letniej sesji egzaminacyjnej odbyły się w semestrze zimowym.” (Lekarski I) 

„… Jednak dużym minusem mojego planu było to, że bloki zajęciowe z chorób zakaźnych, urologii, 

diagnostyki laboratoryjnej oraz laryngologii odbywały się w semestrze zimowym, a egzaminy z tych 

przedmiotów pisałem dopiero w sesji letniej, przez co musiałem przeznaczyć więcej czasu na naukę przed 

egzaminem, ponieważ dużo wiedzy zapomniałem w trakcie roku akademickiego.” (Lekarski I) 

„Wiele istotnych przedmiotów jest tuż przed sesją. Nie możemy wtedy skupić się na konkretnym 

przedmiocie ze względu na przygotowania do sesji. Napięty plan i brak kilku dni wolnego przed sesją, by 

móc spokojnie się uczyć.” (Lekarski II) 

„Każda z grup dziekańskich powinna mieć tydzień wolny od zajęć przed sesją egzaminacyjną, pozwoliłoby 

to na dokładniejsze powtórzenie materiału i przygotowanie się do egzaminów, szczególnie dotyczy to sesji 

zimowej, podczas której w okresie zaledwie jednego tygodnia odbywa się zazwyczaj kilka egzaminów.” 

(Lekarski II) 
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5 | Ocena Wirtualnego Dziekanatu 

Wirtualny Dziekanat uzyskał od studentów średnią ocenę 3,79 (w porównaniu z 3,87 w roku 

2013/2014), ale odsetek studentów zgłaszających problemy z użytkowaniem systemu 

znacząco zmalał w stosunku do lat ubiegłych. Krytyczne oceny ponownie dotyczyły m.in. 

trudności z dostępem do systemu (szczególnie w okresie zapisów na fakultety), małej 

przejrzystości i intuicyjności WD, wąskiego zakresu dostępnych informacji, nieaktualnych 

danych, czy niedostosowania systemu do urządzeń mobilnych 

Większość respondentów pozytywnie oceniło funkcjonalność obecnej formy Wirtualnego Dziekanatu 

(WD), dostępnego dla studentów po zalogowaniu się poprzez system SSL-VPN (66% odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” i „tak” w porównaniu z 66% rok wcześniej i 70% w roku 2013/2014). Zróżnicowanie 

ocen wystawionych przez studentów poszczególnych wydziałów jest nieco mniejsze niż miało to miejsce 

w ubiegłym roku (od 71% pozytywnych odpowiedzi na WF do 64% na IWL). 

Średnia, ogólnouczelniana ocena WD wyniosła 3,79 (w skali od 1 do 5; w porównaniu z 3,78 w roku 

2014/2015 i 3,87 w roku 2013/2014). System najwyżej ocenili studenci WLD (3,96), najniżej studenci 

I WL (3,73). Najbardziej krytyczne w ocenie funkcjonalności WD były osoby studiujące na I roku oraz 

studenci studiów I-go stopnia. 

 

Rysunek 11: Ocena funkcjonalności obecnej formy WD 

 

Rysunek 12: Średnie oceny funkcjonalności obecnej formy WD na poszczególnych wydziałach 
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W skali całej Uczelni, nieco ponad 4% uczestników badania zadeklarowało, że w czasie korzystania z WD 

napotkali na problemy z użytkowaniem systemu (w porównaniu z 13% w roku 2014/2015 i 12% 

w 2013/2014 r.). Odsetek respondentów, którzy mieli problem z WD był najwyższy wśród studentów 

I WL (6% w porównaniu z 22% w roku ubiegłym). Na pozostałych wydziałach odsetek ten kształtował się 

na poziomie od niespełna 1% (WF) do 5% (WNoZ). 

Problemy te najczęściej dotyczyły: 

 zapisów na fakultety 

„Rejestracja na fakultety co semestr jest żartem. Serwery blokują się i padają, przez co większość nie 

może zarejestrować się na wybrany fakultet w sposób normalny i trzeba to załatwiać "pod stołem" 

bezpośrednio z prowadzącymi, co jest dla studentów marnowaniem czasu i energii, ponieważ powinno to 

być załatwione jednym kliknięciem online, co zupełnie nie działa i jest wręcz utrapieniem dla studentów, 

a niżeli przebłyskiem nowoczesności i postępu, którym rejestracja online usiłowała być.” 

„Rejestracja na fakultety.” 

„Awaria podczas zapisów na fakultety i WFy.” 

„zapisy na fakultety - system pada” 

„Zapisy na fakultety - tragiczne. Przez ciągłe zawieszanie systemu nie można sobie wybrać upatrzonego 

fakultetu pasującego do godzin zajęć i związanego z jakimś ulubionym tematem.” 

„Rejestracja na fakultety - zamiast robić rejestrację jednocześnie dla całej uczelni, powodując 

przeciążenie serwerów, można by pomyśleć o wyznaczeniu kilku terminów, np. dla różnych kierunków 

studiów.” 

 logowania się do systemu 

„logowania, często muszę kilkakrotnie wpisywać login i hasło” 

„logowania się na fakultety” 

„Nie mogę się zalogować czasami” 

„Problemy z logowaniem, serwery czesto padaja w kluczowych momentach” 

„Przy podawaniu loginu nie jest napisane, czy nr indeksu ma być z zerem czy bez. Mała sprawa, 

a mogłaby trochę ułatwić dostęp.” 

„miałam problem z zalogowaniem sie na strone wirtualnego dziekanatu. musiałam pisac emaila do 

pracowników, którzy zajmuja się sprawami logowania na stronie uczelni, aby od nowa skonfigurowali 

moje konto” 

„W domu cały czas kończy się moja sesja. Po 5 nieudanych próbach wysłania tej ankiety postanowiłem 

napisac ją w czytelni.” 

 małej przejrzystości i intuicyjności systemu 

„Mało przejrzysty, trudno znależć konkretne informacje.” 

„ciężko sie połapać czasem co gdzie jest” 

„Przejrzystość, szukanie danych, zacięcia systemu” 

„To że jest nieprzejrzysta, dramatycznie niefunkcjonalna, nieintuicyjna. Studiowałem informatykę. Wiem 

co mówię. Podobne strony to dzieci w gimnazjum już kodują.” 

„trudność w odnalezieniu potrzebnych mi zakładek na stronie” 

„cały system ssl.vpn jest nieprzyjazny i nieprzejrzysty. Sądzę, że większość studentów nie potrafi z niego 

korzystać. System wydruku i oprogramowanie do niego to porażka.” 

„Ciężko cokolwiek znaleźć.” 
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 nieaktualnych, niepełnych i/lub niewłaściwych danych w systemie 

„w zakładce "opłaty" rzadko kiedy zgadzają się daty, oceny nie są wprowadzane na bieżąco” 

„Osobom początkującym bardzo ciężko się zalogować oraz znaleźć WD. Informacje często nie są 

aktualizowane - brak informacji o stypendium i działalności w kole naukowym.” 

„system ocen nie jest uzupełniany na bieżąco, brakuje części informacji, nikt nigdy nie wpisuje żadnych 

osiągnięć na stronę” 

„Czasem pojawiają się błędy w danych, np. dotyczących praktyk.” 

„BRAK AKTUALIZACJI DANYCH! Miesiącami nie były wpisywane zaliczenia, nadal nie jest wpisane 

działanie w kole naukowym.” 

 trudności w użytkowaniu systemu za pomocą urządzeń mobilnych 

„nie można wejść w zakładkę Wirtualnego Dziekanatu przy logowaniu przez telefon/tablet.” 

„Na telefonach windows phone nie da sie wypelnic tej ankiety, ktora wlasnie wypełniam …” 

„Trudność w obsłudze logując sie z tel. kom.” 

Najważniejszą funkcjonalnością, jakiej studenci oczekują od Wirtualnego Dziekanatu jest 

umieszczenie w nim planu zajęć oraz informacji o miejscu ich prowadzenia. Studenci postulują 

ponadto wprowadzenie e-indeksu, umieszczanie w WD materiałów dydaktycznych, czy 

wykorzystanie WD do generowania dokumentów/zaświadczeń z toku studiów 

Uczestnicy badania byli proszeni o wskazanie maksymalnie trzech najistotniejszych funkcjonalności, 

które powinien zawierać Wirtualny Dziekanat (z określonej listy). Rozkład odpowiedzi na to pytanie, 

w skali Uczelni przedstawiają się następująco (podobnie, jak w ubiegłych latach): 

 plany zajęć oraz informacja o miejscu ich przeprowadzania (33% wskazań) 

 elektroniczny indeks ocen cząstkowych (28%) 

 materiały dydaktyczne (27%) 

 listy obecności na zajęciach (22%) 

 informacje o nauczycielach akademickich (terminy dyżurów, dane kontaktowe) (17%) 

 dostęp do e-sylabusów (8%) 

 dostęp do poczty akademickiej (4%) 

W odpowiedzi na prośbę o wybranie trzech najważniejszych funkcjonalności WD studenci spontanicznie 

stwierdzali, że wszystkie wymienione w ankiecie funkcjonalności powinny się znaleźć w systemie WD.  

„Absolutnie wszystkie wymienione opcje. Jedno miejsce kontroli moich studiów - rozwiązanie ułatwiające 

organizację mojego czasu ułatwiające kontakt między zakładami i studentami, pracownikami 

i studentami, organizacjami studenckimi i studentami etc. INDEKS ELEKTRONICZNY, Materiały 

dydaktyczne - bardzo ważne, ułatwiające naukę zdalną. Pracownik powinien mieć możliwość w mgnieniu 

oka udostępnić jakąś pomoc do wszystkich osób zapisanych do niego na zajęcia lub do całego roku.” 

„Wszystkie powyższe powinien mieć już dawno temu. I to nie w formie PDF do pobrania bo lata 90 dawno 

minęły. Plany zajęć w formie gotowych kalendarzy (na przykład ical), poczta akademicka np. w Outlooku, 

żeby można było synchronizować w programach. Listy mailingowe dla wszystkich grup i roczników, 

udostępnione wykładowcom, jeden portal z wszystkimi materiałami dydaktycznymi podzielonymi na 

przedmioty i kierunki.” 

„Wszystkie powyższe powinny się tam znajdować.” 

„Myślę, że najlepiej byłoby, gdyby wszystkie powyższe elementy znalazły się w WD.” 
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Respondenci postulowali ponadto: 

 wprowadzenie elektronicznego indeksu i całkowitą likwidację jego formy papierowej 

„Internetowy system byłby zdecydowanie lepszy niż indeksy, usprawniłoby to zdecydowanie prace 

dziekanatu i nie wymagało kombinacji, które studenci często muszą wykonywać, żeby uzyskać wszystkie 

wpisy na czas. Rozpisany plan zajęć i miejsca ich przeprowadzania to byłby ogromny plus internetowego 

dziekanatu.” 

„Indeksy Elektroniczne!!!” 

„Możliwość wstawiania ocen w wirtualnym dziekanacie - odchodząc od indeksów” 

 zobowiązanie nauczycieli akademickich do udostępniania on-line materiałów dydaktycznych 

(prezentacji i nagrań z zajęć, skryptów przedmiotów, elektronicznych wersji książek, sylabusów) 

„Every teacher should upload the course material to virtual dean's website. It is a big hassle to email 

every single teacher and ask for their course material. Some of them have refused to provide their 

lectures and course materials.” 

“Nagrania z seminariów i wykładów, co pozwoliłoby chorym studentom czerpać wiedzę z wykładów 

i seminariów, na które nie mogli uczęszczać. Oczywiście wszystko dostępne wyłącznie dla studentów po 

zalogowaniu na SSL.” 

 umieszczenie w WD danych kontaktowych do nauczycieli akademickich 

„informacje o nauczycielach akademickich (terminy dyżurów, dane kontaktowe)” 

„Also contant to the teachers.” 

 wykorzystanie WD do generowania/składania dokumentów, zaświadczeń studenckich, 

kontaktu z dziekanatem, głosowania w wyborach do Samorządu Studentów, itp. 

 „Zamawianie dokumentów w dziekanacie. Na przykład potwierdzenia studiowania, wykaz ocen, 

skierowania na badania itd. wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru. Potem tylko odbiór 

w dziekanacie lub jakimś innym miejscu. To oszczędziłoby czas studentom i zdaje się, że ułatwiło pracę 

obsłudze dziekanatu- mniej petentów, kolejkowanie zadań.” 

 zamieszczanie w WD ważnych dla studentów informacji (planu zajęć wraz z miejscem ich 

odbywania, informacji o obowiązujących terminach itp.) 

„Regarding class schedules and locations - the locations must be very specific, because classes are often 

hard to find and misunderstandings are very frequent, especially on the first day. I.e. address near the 

[tram] stop___ please go to building X, third floor, turn left, etc. Some departments already do this, and 

I thank them. But all departments should give specific instructions.” 
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6 | Ocena Działu Obsługi Studentów (DOS) 

Kolejny rok średnia ocena pracy Działu Obsługi Studentów (obecnie Biuro Spraw Studenckich) 

utrzymuje się na podobnym poziomie (3,49). Jedynie 43% respondentów pozytywnie oceniło 

stosunek pracowników działu do studentów. Krytyczne uwagi dotyczyły ponadto małej 

przejrzystości informacji przekazywanych studentom np. wytycznych w zakresie dokumentacji 

wymaganej do uzyskania świadczeń, wielokrotnego odsyłania studentów w celu uzupełnienia 

dokumentów, długich kolejek w okresach składania wniosków, czy godzin pracy działu 

Studenci, którzy wzięli udział w badaniu wystawili Działowi Obsługi Studentów średnią ocenę 3,49 

(w skali 1 – 5; w porównaniu z 3,50 w roku 2014/2015 i 3,49 w roku 2013/2014). Ocena poszczególnych 

aspektów pracy działu jest podobna do wyników z ubiegłych lat. Najwyższą ocenę uzyskała „terminowość 

załatwiania spraw” (3,68). Dostępność dla studentów została oceniona na 3,58, a zrozumiałość informacji 

zamieszczanych na stronie DOS i w gablotach na 3,49. Najniżej oceniono stosunek pracowników DOS do 

studentów (3,20). 

Odsetek studentów pozytywnie oceniających poszczególne aspekty pracy DOS jest stosunkowo niski. 

Terminowość załatwiania spraw i dostępność dla studentów pracowników działu dobrze oceniła jedynie 

nieco ponad połowa respondentów (odpowiednio 57% i 53% odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze”), 

a kryteria „zrozumiałość informacji” oraz „stosunek pracowników DOS do studentów” uzyskały jeszcze 

mniej pozytywnych opinii (51% i 43%). W szczególności, niepokoić może nadal wysoki odsetek (14%) 

negatywnych odpowiedzi w przypadku oceny stosunku pracowników działu do studentów. Wyniki 

uzyskane w obecnej edycji badania wskazują, że ocena Działu Obsługi Studentów w każdym z czterech 

ocenianych wymiarów, w porównaniu do wyników z poprzednich badań, nie uległa istotnej zmianie. 

 

Rysunek 13: Ocena wybranych aspektów pracy Działu Obsługi Studenta WUM 

Dostępność DOS dla studentów najwyżej ocenili studenci I WL. Blisko 58% studentów tego Wydziału 

pozytywnie oceniło ten aspekt pracy działu. Najniższe oceny przyznali studenci IIWL (44% ocen 

pozytywnych, a blisko co czwarty student tego Wydziału przyznał ocenę negatywną). Stosunkowo 

częściej, niż przeciętnie, dostępność DOS krytycznie oceniali studenci studiów niestacjonarnych  

(d. zaocznych) oraz studiujący na studiach II stopnia. 
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Rysunek 14: Ocena dostępności DOS dla studentów 

 

Rysunek 15: Średnie oceny dostępności DOS dla studentów 

Terminowość załatwiania spraw w DOS uzyskała najwięcej pozytywnych opinii wśród studentów 

WNoZ (60%), najmniej wśród studentów II WL (50%). Stosunkowo częściej, niż przeciętnie, terminowość 

załatwiania spraw krytycznie oceniali studenci studiów niestacjonarnych (d. zaocznych) oraz II stopnia. 

 

Rysunek 16: Ocena terminowości załatwiania spraw w DOS 
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Rysunek 17: Średnie oceny terminowości załatwiania spraw w DOS 

Trzeci rok z rzędu, stosunek pracowników DOS do studentów najniżej ocenili studenci II WL. 

Respondenci studiujący na tym Wydziale, jako jedyni w całej Uczelni, przyznali temu aspektowi pracy 

DOS więcej ocen negatywnych (57%), niż pozytywnych (25%). Co więcej, odsetek ocen negatywnych na 

IIWL, w porównaniu do ubiegłego roku znacząco wzrósł (w ub. roku wynosił 48%). Proporcje te w istotny 

sposób wpływają na średnią ocen, która wśród studentów II WL wynosi 2,45 i jest najniższa w całej 

Uczelni. Stosunek pracowników DOS do studentów najwyżej ocenili studenci IWL (średnia 3.48). 

 

Rysunek 18: Ocena stosunku pracowników DOS do studentów 

 

Rysunek 19: Średnie oceny stosunku pracowników DOS do studentów 
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Zrozumiałość informacji zamieszczanych na stronie DOS i w gablotach uzyskała najwięcej ocen 

pozytywnych wśród studentów WLD (57%), a najmniej wśród studentów IIWL (43%). Częściej, niż 

przeciętnie, krytycznie oceniali ten aspekt pracy działu studenci I roku studiów. 

 

Rysunek 20: Ocena zrozumiałości informacji zamieszczanych na stronie i w gablotach DOS 

 

Rysunek 21: Średnie oceny zrozumiałości informacji zamieszczanych na stronie i w gablotach DOS 

Zdecydowana większość respondentów (82%) zadeklarowała, że podczas załatwiania spraw w Dziale 

Obsługi Studenta nie napotkała na problemy. 

 

Rysunek 22: Odsetek studentów, którzy napotkali na problemy przy załatwianiu spraw w Dziale Obsługi Studenta 

24% 19% 21% 21% 19% 15% 

33% 
35% 32% 31% 32% 

28% 

34% 
30% 34% 30% 32% 

31% 

11% 9% 14% 11% 
17% 

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

0%

100%

WLD WNoZ I WL WF WUM ogółem II WL

Jak oceniasz zrozumiałość informacji na stronie i w gablotach DOS? 

bardzo dobrze raczej dobrze średnio raczej źle bardzo źle

3,22 

3,49 

3,50 

3,51 

3,58 

3,67 

II WL

WUM
ogółem

WNoZ

WF

I WL

WLD

Średnie oceny zrozumiałości informacji na stronie i w gablotach DOS 

11% 12% 16% 18% 22% 
30% 

89% 88% 84% 82% 78% 
70% 

0%

100%

I WL WLD WF WUM ogółem WNoZ II WL

Czy miał/a Pan/i jakieś problemy przy załatwianiu spraw w DOS? 

tak nie



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY WARUNKÓW STUDIOWANIA  2015/2016 

31  

 

Uczestnicy badania mieli możliwość zamieszczenia komentarzy opisowych dotyczących funkcjonowania 

DOS. W krytycznych uwagach studenci sygnalizowali m.in.: 

 nieodpowiedni stosunek pracowników DOS do studentów 

„Panie bardzo niechętnie podchodzą do studentów i uzyskanie jakichkolwiek informacji graniczy z cudem. 

Panie są niemiłe, oschłe i każda wizyta kończy się niemiłymi komentarzami i wyzywaniem studentów, 

którzy według pań marnują ich czas. Wizyta w DOSie zawsze jest nieprzyjemna i musze się zdecydowanie 

zmuszać, żeby iść w to miejsce i cokolwiek załatwić. Myślę, że panie powinny ochłonąć, uśmiechnąć się 

i wykazać choć minimum ochoty do pomocy i życzliwości.” 

„p. … jest niemiła w stosunku do studentów” 

„Panie pracujące w DOSie często nie zwracają się uprzejmie do studentów.” 

„Panie pracujące w DOS-ie na zadawane pytania nie odpowiadają z należytym szacunkiem. … Zamiast 

udzielać rzeczowych informacji, sprawiają wrażenie sfrustrowanych i oburzonych.” 

„Potraktowano mnie przedmiotowo, odniosłam wrażenie, że szanowne panie były złe że przychodzę 

z jakimś problemem.” 

„Nieprzyjemne nastawienie Pani z Biura Spraw Studenckich” 

„Problemy w DOSie zazwyczaj dotyczą WSZYSTKIEGO do czego Panie tam pracujące mogłyby się 

przyczepić. Po specjalnym przyjezdzie do Warszawy (mieszkam 150 km od) w celu złożenia dokumentów, 

z powodu burzy nie działało xero, (brak możliwości skserowania dokumentów gdziekolwiek na kampusie), 

Pani z DOSu uznała że ją to "nie obchodzi", w tej sprawie również mi nie pomoże (mimo, że obok na 

biurku stoją urządzenia umożliwiające skserowanie/zeskanowanie/drukowanie). Wystarczyłoby tylko 

okazać trochę wyrozumiałości i traktować studenta jak CZŁOWIEKA. Ponadto nakazywanie zrobienia 

jakiegoś badania bez skierowania (na własny koszt) też nie powinno mieć miejsca. Jedni studenci muszą 

zrobić przeciwciała, a inni nie, mimo, że wyniki mają starsze nawet o 5 lat. Jest to wszystko na zasadzie 

moje "widzimisię".” 

„Robienia głupich problemów przy dostarczaniu dokumentów, kultury (a raczej jej braku) Pań które tam 

z łaską pracują. Zawsze coś nie pasowało, nie można było wyegzekwować od Pań … NICZEGO … - zadnej 

informacji. Zero zrozumienia, wielka łaska aby cokolwiek się dowiedzieć, zero szacunku - studiuję na 

WUMie 4 lata i nienawidzę tam chodzić. Ostatnio zostalam potraktowana jak śmieć, gdy poprosiłam Panią 

o skserowanie JEDNEJ kartki A4 (dodam, że w Warszawie była burza i żadne punkty ksero nie działały bo 

była awaria), Pani miała obok kserokopiarkę i mnie wyśmiała - oczywiście muszę po raz kolejny tam 

jechać, nie wiem kiedy, bo jestem studentką studiów niestacjonranych i nie mam okazji zwalniania się 

z pracy ot tak, bo Pani w pokoju je chińczyka, albo gada non stop przez telefon, nota bene ostatnio 

łaskawie zostałam zaproszona do pokoju po 20 minutach czekania!!!! Zostałam wyprowadzona 

z równowagi na cały dzień i to przed egzaminem. Dodam tylko, że kogo nie spytam z WUMu o DOS - nikt 

nie lubi tam chodzić i większość osób ma takie samo zdanie, tylko tak samo jak ja nie znaleźli wcześniej 

żadnego maila, w którym można byłoby wyrazić swoje odczucia i skargę na Panie tam pracujące. Przez 

przypadek weszłam w tę dodatkową ankietę i nareszcie mam okazję wszystko napisać. W skali 1-10 - 

moja ocena to przynajmniej minus 10! Tym Paniom przydałoby się szkolenie z SZACUNKU do ludzi albo 

wręczenie wypowiedzenia.” 

„Pani … nie zawsze potrafi w sposób miły przekazać informacji, czesto uważa, że studenci jej 

przeszkadzają w pracy i powinni przychodzić w pełni przygotowani co do sprawy, bez żadnych pytań” 

„Przychodziłam do DOSu 5 razy, ponieważ za każdym razem przychodziłam w nieodpowiednim 

momencie, albo przerywałam kawę, śniadanie, telefon. Pani była bardzo niemiła, zdawkowo odpowiadała 

na pytania lub wcale. Kiedy mam iść do DOSu czuje głęboką niechęć, bo zawsze mam tam problem.” 

„Ze wszystkim są problemy jeżeli sprawy załatwia się u Pani …. Od lat.. I nie rozumiem po co ta ankieta 

skoro i tak nikt z tym nic nie robi, mimo że co roku na podstawie ankiety studenckiej wychodzą takie 

same oceny i opinie. Nic się nie zmienia, Pani w DOSie nadal skutecznie uprzykrza życie, nie będe pisała 

jak, bo to było pisane tysiąc razy.” 

„zaświadczenie rodziców o dochodach nie może być na jednej kartce, ma być na dwóch, mimo że rodzice 

rozliczają się razem. Jakieś zaświadczenia o zameldowaniu, zamiast po prostu kopii dowodu osobistego. 
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P. … nie można po prostu dać do ręki wszystkich dokumentów, tylko "zaświadczenie X" "kserokopia X" 

"zaświadczenie Y"... co sprawia, że 1 student siedzi pół godziny z jedną sprawą. Kobieta koszmar, niech 

idzie na staż do Pań z dziekanatu.” 

„Nie można się niczego dowiedzieć od Pań pracujących w DOS. Jeśli jest jakieś pytanie, to odpowiedź jest 

stała dla każdego studenta, a mianowicie "wszystko jest w gablocie, albo na internecie". To jest zupełnie 

nieprofesjonalne podejście tych Pań i zastanawiamy się, czy pobierają one wynagrodzenie wyłącznie za 

przyjmowanie różnych wniosków. Taniej dla Uczelni i wygodniej dla nas byłoby zamontować specjalną 

skrzynkę, do której wrzucalibyśmy wypełnione formularze. Panie są bardzo nieuprzejme i sprawiają 

wrażenie, jakby siedziały tam za karę. Wszystkie informację musiałam uzyskać od starszych kolegów, co 

jest karygodne i nie spełnia standardów tej uczelni.” 

„Nieprzyjemny stosunek do studenta, brak chęci pomocy w załatwianiu sprawy.” 

„Pani obsługująca 2WL niemiła, krzyczy nawet na tych studentów, którzy odbierają informacje 

o przyznaniu stypendiów. Po zeszłorocznych problemach, jakie zrobiono mi z krzywo przybitą pieczątką 

w książeczce zdrowia, jest mi słabo, gdy mam wejść do DOSu” 

„Pani w DOSie nie miała "humoru".” 

„Pani w DOSie traktuje studentów jako zło konieczne, okłamuje odnośnie dostępu do złożonych 

dokumentów i według niej łaską jest jeśli w ogóle podniesie na studenta wzrok. Pani zmienia zdanie 

odnośnie procedur przy każdej wizycie, nie można się dogadać.” 

„Pani w DOS-ie z zasady nie wie, nie zna się, nie ma czasu i "proszę przyjść za tydzień". …” 

„Problemem dla Pań z DOSu jest w ogóle istnienie studentów.” 

„Panie pracujące w Dziale Obsługi Studenta są  niemiłe. Rzucają kłody pod nogi, tak jakby niezałatwienie 

sprawy sprawiało im radość. Miałam problem z przystawieniem pieczątki (co trwa 3 sekundy pracy tych 

Pań), ponieważ przyszłam o tydzień za wcześnie po pieczątkę niż powinnam. Pracując już na studiach, nie 

byłam w stanie chodzić do tych Pań co tydzień i dowiadywać się kiedy będzie możliwość stawiania 

pieczątek. Panie były z tego powodu wielce niezadowolone.” 

 niejasne i niepełne wytyczne w zakresie dokumentacji wymaganej do uzyskania świadczeń 

„wielokrotnie musialam się tam udawać i nawet po wielokrotnych zapytaniach nie dostałam za pierwszym 

razem pełnej i klarownej informacji” 

„Brak jasno określonych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych do otrzymania świadczeń 

socjalnych. Zawsze należy coś donieść i zawsze czegoś brakuje. Brak wymagań powoduje że studenci 

muszą biegać od jednego urzędu do drugiego tracąc czas nigdy nie kończy się na pojedynczej wizycie.” 

„Problemy dotyczyły stypendium socjalnego. Wymagało to ode mnie około 6 wizyt w DOSie. Po raz 

pierwszy chciałam dowiedzieć się jakie dokumenty są potrzebne. Panie w DOSie nie chciały mi udzielić 

takich informacji mówiąc, że wszystko jest na stronie internetowej. Więc przygotowałam wszystkie 

dokumenty, o których mowa na stronie internetowej. Okazało się, że jednak nie jest to wszystko, co jest 

niezbędne. I tak odbyłam kolejne 4 wizyty w DOSie, gdyż za każdym razem Paniom przypominało się 

o kolejnych dokumentach. Duża część z tych dokumentów wymagała ode mnie wizyty w domu co było 

niemałym problemem, gdyż mieszkam 200km od Warszawy.” 

„Problemy z uzyskaniem jasnych, konkretnych informacji w kwestii spraw załatwianych w DOS.” 

„udzielenia 3 razy sprzecznych informacji co wymagało ode mnie 4 wizyt zamiast 1” 

„uzyskania informacji dotyczących dokumentów potrzebnych do przyznania stypendium socjalnego” 

„Problemy dotyczyły rzetelnej informacji dotyczącej dokumentów wymaganych do studiowania, które 

należy okazać do końca I roku studiów: potwierdzenia wykonania szczepienia przeciwko WZW t. B 

i orzeczenia o nosicielstwie Salmonella Schigella. DOS miał problemy z określeniem, w jaki sposób mam 

wykazać brak nosicielstwa SS. Trzykrotnie wracałem do DOS i dopiero za ostatnim razem udało mi się 

złożyć dokumenty. W DOS otrzymałem informację, że wystarczy pokazać wynik ze stacji sanitarno-

epidemiologicznej lekarzowi rodzinnemu lub lekarzowi medycyny pracy. Lekarz rodzinny odmówił 

wypisania orzeczenia, ponieważ nie prowadził rejsetru chorób zakaźnych. Lekarz medycyny pracy 

odmówił wypisania orzeczenia, domagając się okazania skierowania na badania, które już miałem 
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wykonane (!). Nie znam odpowiednich przepisów, ale wydaje mi się, że informację o trudnościach, jakie 

mogę napotkać powinienem dostać w DOS. Tak, aby zaoszczędzić czasu. W DOS jest też informacja 

o braku mojego orzeczenia od lekarza medycyny pracy wymaganego przy rekrutacji - orzeczenie przed 

podjęciem studiów zostawiłem w dziekanacie. Dotąd nie wiem, co się z nim stało.” 

„Dostarczenie badań lekarskich - pani w DOS-ie nie przedstawiła od razu konkretnych wytycznych 

i potrzebnych informacji co do potrzebnych dokumentów.” 

„Trudność sprawiło dostarczanie dokumentów do stypendium, ponieważ przy każdej wizycie otrzymywano 

informację o konieczności dostarczenia nowych dokumentów. Nieprzyjazne podejście do studenta, 

trudności przy uzyskaniu jakichkolwiek informacji.” 

„Wskazania dokumentów niezbędnych do uzyskania stypendium, co wiązało się z licznymi odwiedzinami 

DOSu i stratą czasu.” 

„Aby załatwić wszystkie formalności związane z praktykami musiałem przychodzić do DOSU ok. 7-8 razy. 

Za każdym razem, żaden z pracowników DOSU nie poinstruował mnie jakie formalności mam załatwić 

(musiałem dowiadywać się od innych studentów). Do tego usłyszałem raz opryskliwe ,,To nie mój 

problem"” 

„Lista dokumentów potrzebnych do otrzymania skierowania na praktyki zależała od pracownika na 

którego się trafiło, każdy wymagał nieco innego zestawu dokumentów. Skierowanie to załatwiłem dopiero 

przy trzeciej wizycie w DOS.” 

„Problemy dotyczyły konieczności donoszenia kolejnych dokumentów, co skutkowało trzema lub czterema 

wizytami w DOS-ie przy załatwianiu jednej sprawy.” 

„Przy dostarczaniu zaświadczeń o wymaganych badaniach i szczepieniach ten sam pracownik DOSu 

podawał sprzeczne informacje przykładowo dostarczone przeze mnie dokumenty na początku roku 

akademickiego były wg niego niekompletne, jednak kiedy dostarczyłam te same dokumenty 

w późniejszym terminie nie było żadnego problemu z ich przyjęciem.” 

„Za każdym razem gdy pytałem czy doniosłem już wszystkie dokumenty Panie zapewniały mnie, że 

muszę donieść tylko jeszcze jeden egzemplarz jakiegoś dokumentu, kiedy go donosiłem dowiadywałem 

się o kolejnym i tak chyba 4 razy. Panie sprawiają wrażenie bardzo niemiłych, traktują studentów jak 

petenta w urzędzie.” 

„Dostarczenia dokumentów. Przyniosłam wszystkie dokumenty, poprosiłam o sprawdzenie, czy na pewno 

wszystko mam. Pani sprawdza mówi, że wszystko jest tylko jednego dokumentu potrzebuje kopii. 

Zrobiłam kopię, wracam. Bierze te dokumenty i potem mówi, że kolejny dokument musi być w kopii. No 

to moja irytacja wzięła górę. Zapytałam, czy nie mogłaby skserować u siebie, bo ma za sobą ksero. 

Powiedziała, że nie. Po czym jak poszłam kolejny raz do rektoratu skserować, wróciłam otrzymałam 

informacje, że te dokumenty to dopiero od grudnia będą zbieranie (był październik).” 

 problemy z załatwieniem konkretnych spraw studenckich 

„Składania wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta oraz stypendium socjalnego.” 

„stypendium” 

„badań sanitarnych” 

„Informacji dotyczących praktyk wakacyjnych, ubezpieczeń, stypendium.” 

„Praktyk letnich i wszelkich związanych z nimi formalności” 

„Panie miały problem z przyjęciem mojego podania o stypendium naukowe, gdyż wg nich miałam za 

niską średnią, mimo że mieściła się ona w widełkach rekrutacyjnych. Na moje pytanie gdzie leży problem 

Panie odpowiedziały że nie chce się im bez sensu przewalać sterty papierów.” 

„Głównie ubezpieczenie dot. praktyk: musiałam odwiedzić DOS 5 razy, aby je odebrać mimo, że wszelkie 

informacje dot. zaksięgowania wpłaty ubezpieczenia (potwierdzenie zaksięgowania wpłaty, mail z firmy 

ubezpieczeniowej, że wpłata została zaksięgowana) zostały wysłane na maila już przed 1 wizytą. Wg 

pani, która mnie obsługiwała w DOSie informacje te nie były wystarczające do wydania mi zaświadczenia 

o ubezpieczeniu. Przynosząc te same dane w formie papierowej po raz 5 otrzymałam zaświadczenie.” 
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„Braku wiedzy pracowników ws szczepień i ubezpieczenia” 

„brak rzeczowych informacji o stypendiach” 

„Pani nie potrafiła udzielić mi informacji dotyczących ubezpieczenia studentów WUM, a broszury które mi 

polecała również nie zawierały wartościowych informacji.” 

„Panie w DOSie nie rozumieją, że nazwy "konferencja", "kongres" czy "sympozjum" są stosowane 

zamiennie, równoważne i zależą od organizatorów, a nie od uczestników.” 

„Odmowa uznania orzeczenia lekarskiego z badania sanitarno-epidemiologicznego ze względu na brak na 

nim informacji o kierunku moich studiów. Moje tłumaczenia, że informacja ta jest nieistotna, gdyż: (1) nr 

PESEL pozwala z całkowitą pewnością zidentyfikować osobę (2) nie jest to badanie odnośnie zdolności do 

konkretnych studiów (takie odbyłem znacznie wcześniej), lecz jedynie w celu stwierdzenia, czy mogę 

kształcić się w dziedzinie, w której istnieje ryzyko przeniesienia zakażania na inne osoby. Chodziło zatem 

o sam fakt możliwości przeniesienia zakażenia, który zachodzi albo nie, bez związku z podjęciem studiów 

na którymś kierunku. Musiałem jednak iść ponownie do tego samego lekarza, żeby uzupełnił brakującą 

informację.” 

„Odnoszę wrażenie, że Pani mgr … czerpie satysfakcję z odsyłania studentów z powodu rzekomo 

niekompletnych dokumentów ubiegających  się o miejsce w akademiku czy też o stypendium socjalne. 

Przy mojej pierwszej wizycie okazało się, że brakuje mi kilku dokumentów. Za drugim razem kiedy je już 

przyniosłam okazało się, że nadal czegoś brakuje (o czym nie zostałam poinformowana), zaś za 3 razem 

musiałam dostarczyć kopię kserokopii, ponieważ mgr … twierdziła, że jest to oryginał. Ponadto Pani mgr 

… mówi o mojej ciężkiej sytuacji materialnej w rodzinie podczas gdy w pomieszczeniu przebywają inni 

studenci. Jest to dla mnie sytuacja bardzo przykra krępująca, niekoniecznie chciałabym aby inni znajomi 

studenci byli w nią wtajemniczeni.” 

„Otrzymanie informacji do kogo należy się udać aby uzyskać zaświadczenie o badaniach sanitarno-

epidemiologicznych. Lekarz rodzinny twierdzi, że ustawa się zmieniła i należy skierować się z tym do 

lekarza medycyny pracy, do czego potrzebne jest skierowanie aby nie płacić, a Szanowne Panie w DOS-ie 

mówią, że ustawa się nie zmieniła i lekarz rodzinny powinien podpisać zaświadczenie.” 

 problemy organizacyjne, w tym długie kolejki w terminach składania podań oraz słabą 

współpracę pomiędzy DOS i dziekanatem 

„Godziny otwarcia DOSu są nieprzystępne, często jest on otwierany później niż planowo, …” 

„Pani … pozwalała studentom wypełniać wniosek o stypendium socjalne przy niej na miejscu. Na jedną 

osobę schodziło ok. 40 minut. Żeby złożyć wniosek o stypendium rektora (co trwa minutę) musiałam 

przyjść do DOSu jakieś 10 razy i bezskutecznie czekać w kolejce, która się nie przesuwała. W zeszłych 

latach pani wychodziła na zewnątrz, pytała, kto w kolejce ma wniosek o stypendium naukowe i załatwiała 

sprawę od ręki. Tym razem nie wolno było wejść i zwyczajnie oddać papierka.” 

„Problem dotyczy pracy DOSu - jest otwarty wtedy, kiedy większość studentów ma zajęcia. Sprawy są 

załatwiane bardzo wolno, jedna osoba potrafi spędzić tam pół godziny, a kolejka jest na parę godzin 

czekania.” 
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7 | Ocena sekretariatów jednostek 

Ocena pracy sekretariatów jednostek dydaktycznych nie uległa zmianie od ostatniego badania. 

Około 2/3 respondentów (66%) pozytywnie ocenia pracę sekretariatów (średnia ocena 3,84). 

Trzeci rok z rzędu, najwyżej zostały ocenione jednostki prowadzące zajęcia ze studentami WF. 

Najniższe oceny wystawili sekretariatom studenci II WL 

Studenci, którzy wzięli udział w badaniu mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat wybranych 

aspektów funkcjonowania sekretariatów jednostek dydaktycznych (zakładów, katedr, klinik), w których 

ostatnio załatwiali jakąś sprawę. Pełna lista ocenionych sekretariatów została wyszczególniona 

w rozdziale 16 niniejszego raportu3. Łącznie oceniono 129 jednostek, prowadzących zajęcia ze 

studentami jednego lub kilku kierunków studiów/wydziałów. 

Wydział macierzysty sekretariatu 

liczba 

ocenionych 
sekretariatów 

I Wydział Lekarski 56 

II Wydział Lekarski 25 

Wydział Farmaceutyczny 20 

Wydział Nauki o Zdrowiu 15 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 10 

jednostki ponadwydziałowe 3 

Tabela 4: Liczba ocenionych sekretariatów na poszczególnych wydziałach 

Około 2/3 respondentów pozytywnie oceniło sekretariaty jednostek (66% odpowiedzi „dobrze” i „bardzo 

dobrze”). W skali Uczelni, średnia ocena ich pracy wyniosła 3,84 (w skali 1-5) i jest zbliżona do średniej 

ubiegłorocznej (3,85). Dla porównania w roku 2013/2014 średnia wyniosła 3,79. 

Ocenę powyżej średniej uczelnianej otrzymały sekretariaty jednostek prowadzących zajęcia ze studentami 

WF (średnia 4,41; 86% pozytywnych odpowiedzi, najlepszy wynik trzeci rok z rzędu), oraz I WL (3,93). 

Najniższą ocenę wystawili sekretariatom studenci II WL (średnia 3,55; 57% pozytywnych odpowiedzi). 

 

Rysunek 23: Rozkład odpowiedzi na pytanie o ogólną ocenę funkcjonowania sekretariatów (Wydział=wydział na 

którym studiują oceniający) 

 

                                                      
3 w obecnej edycji badania, wyniki oceny sekretariatów zostały przedstawione w podziale na wydziały, w których strukturach znajduje 

się oceniona jednostka, a nie w podziale na wydziały, na których studiują respondenci oceniający poszczególne jednostki 
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W opinii ponad połowy respondentów pracownicy sekretariatów byli dostępni dla studentów w godzinach 

przyjęć (66% odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”), sprawy studenckie są w sekretariatach 

załatwiane sprawnie (62%), pracownicy sekretariatów potrafili udzielić studentom wyczerpujących 

informacji (62%), a godziny pracy sekretariatów są dopasowane do grafików zajęć studentów (57%). 

Oceny były zróżnicowane w zależności od Wydziału, warto jednak zauważyć, że (trzeci rok z rzędu) każdy 

aspekt pracy sekretariatów najwyżej ocenili studenci Wydziału Farmaceutycznego. Najniższe oceny, 

również we wszystkich kryteriach, przyznali natomiast studenci II WL. 

 

Rysunek 24: Odsetki ocen pozytywnych (odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „tak”) wybranych aspektów pracy 

sekretariatów, klinik i katedr prowadzących zajęcia na poszczególnych wydziałach  

Krytyczne komentarze studentów ponownie odnosiły się do niewłaściwego stosunku 

pracowników sekretariatu do studentów, przepływu informacji i komunikacji na linii 

jednostka-studenci  oraz organizacji pracy sekretariatów (w tym dostępności dla studentów) 

Uczestnicy badania zgłosili liczne opinie na temat sekretariatów. W swoich wypowiedziach zwracali uwagę 

na następujące słabe strony ich funkcjonowania (podobne do tych wskazanych w odniesieniu do pracy 

dziekanatów): 

 niewłaściwy stosunek pracowników sekretariatu do studentów 

„Niesympatyczni pracownicy sekretariatu.” 

„Pani sekretarka traktuje studentów jak ludzi gorszego sortu.” 

„szokująco niemiła pani sekretarka” 
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„Zostawiłem indeks do podpisu. Pani w sekretariacie powiedziała, że będzie gotowy w ciągu 3 dni. 

Poszedłem odebrać go po tygodniu, najpierw Pani nie mogła go w ogóle znaleźć, następnie okazało się, że 

jest w ogóle nie podpisany, a Pani sprawiała wrażenie jakby studenci jej tylko przeszkadzali.” 

„Panie są niemiłe i aroganckie dla studentów.” 

„I went to give my Indeks record book to the secretary so that the professor can sign it. I did not know 

how to write the professor's name in Polish. Seeing this simple misunderstanding, the secretary 

proceeded to aggressively mock me, saying "how can you not know how to write in Polish? You live in my 

country, you have to learn." This is so rude. As a student of English Division, I prefer to speak and write 

in English. If this is impossible, I expect us to make a mutual effort to respectfully understand each 

other. Unfortunately, this was not done on her part and she maltreated me.” 

“Personel pracujący w sekretariacie wobec studentów okazuje największe wyrazy pogardy i niechęci.” 

„Sekretarka czerpie przyjemność z utrudniania życia studentom. Wysyła do dziekanatu listę osób, które 

według NIEJ, a nie według obecności i kolokwium, mają niezaliczony przedmiot. Odmawia przyjęcia 

indeksów do podpisu argumentując, że zajęcia skończyły się miesiąc temu (rok akademicki nie jest 

jeszcze zakończony, niektórzy mają poprawki).” 

„W sekretariacie trzeba się kajać, przepraszać i wysłuchiwać jak bardzo nie mają czasu, żeby cokolwiek 

załatwić, a i tak trzeba się zawsze umówić z wykładowcą, bo sekretariat często nie chce przekazać nawet 

indeksu.” 

„Ostatnio Pani sekretarka na moje pytanie - spojrzała lekceważąco, później obojętnie przeszłą obok mnie 

zostawiając mnie w sekretariacie poszła do pomieszczenia obok-do pokoju socjalnego, porozmawiała 

sobie z jakąś napotkaną panią, „jaki to dziś upalny dzień'' później z drugą panią. Stojąc wcześniej w 

kolejce (mimo że byłam w zaawansowanej ciąży)  dawała każdemu ze studentów do zrozumienia, że 

jesteśmy tylko po to żeby jej przeszkadzać i w ogóle nie mieliśmy prawa o cokolwiek jej zapytać, żeby 

uzyskać jakąkolwiek informację!!!”  

„W trakcie dwutygodniowego bloku zajęć, po pierwszym tygodniu zostały świadomie usunięte przez 

pracowników sekretariatu prawie wszystkie prezentacje konieczne do zaliczenia przedmiotu. 

Bezskuteczne były prośby studentów i lekarzy o ich przywrócenie. Dodatkowo panie były bardzo niemiłe 

i aroganckie.” 

 trudności w przepływie informacji, komunikacji (na linii student-jednostka, w ramach jednostki, 

w tym nieznajomość języka angielskiego) 

„The staff did not speak English. This is a major problem for international students.” 

“Employees are not english speaking.” 

“I know this is poland but I pay a lot of money to be in the ENGLISH DIVISION and it makes no sense 

that these ladies cannot even speak 10 words of english or even try to communicate with us. I can ask 

the question i want to get across in polish but I wont understand her answer if she just spits it at me in 

fancy polish.” 

“Pani z sekretariatu jeszcze nigdy nie udzieliła mi odpowiedzi na żadne z pytań, a na prośbę, aby móc 

w jakikolwiek sposób skontaktować z prowadzącym, zareagowała prosząc o pozostawienie kontaktu. Ze 

skutkiem oczywiście żadnym.” 

 opieszałość w załatwianiu spraw studenckich, w szczególności wpisów do indeksów 

„Niestety pojawił się problem z uzyskaniem informacji, kiedy możemy uzyskać ocenę z egzaminu 

pisemnego, przez dwa i pół tygodnia codziennie odwiedzaliśmy sekretariat w celu uzyskania informacji. 

Długo czekaliśmy też na wpisy do indeksu i mimo iż byliśmy poinformowani, kiedy będą, rzeczonych 

wpisów nie uzyskaliśmy w terminie” 

„Podpisanie indeksów to ogromny problem - trzeba było czekać miesiąc !!!!, bo pani sekretarka nie 

umiała tego załatwić.” 

„Pytałam kiedyś jak mogę skontaktować się z naszą Panią Opiekun kazano mi napisać podanie i czekać 

dwa tygodnie na odp to były kpiny” 
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 niedostępność pracowników sekretariatu dla studentów, brak informacji o godzinach pracy 

sekretariatu  

„Bardzo rzadko ktoś jest dostępny, nie wiadomo kto do końca jest odpowiedzialny za dydaktykę. Bardzo 

cieżko załatwić jakąkolwiek sprawę.” 

„Na 3 podejścia, 2 razy sekretariat był zamknięty w godzinach przyjęć studentów (bez umieszczenia 

jakiejkolwiek informacji o przyczynie/dniu lub godzinie wznowienia przyjęć)” 

„Pani robi problemy, wiesza kartki na drzwiach zaraz wracam i nie ma jej przez 2h. Przez bałagan 

w dokumentach zagubiła indeksy. Bardzo krótko otwarty sekretariat a i tak nie ma nikogo w godzinach 

otwarcia.” 

„Pracownicy spóźniali się z otwarciem sekretariatu o wyznaczonej godzinie, nie potrafili udzielić 

wyczerpującej informacji z uzasadnieniem swoich decyzji.” 

„Sekretariat dostępny dla studentów 3 dni w tygodniu przez 2h. Byłem w godzinach dla studentów i z 2 

innymi studentami czekałem 40 minut.” 

„No information of opening hours on the web page, and when someone finally takes the phone and tells 

you when its open, there's no one there at the scheduled time. The department is also very hard to find, 

especially as a non-Polish speaker.” 

„Pracownik sekretariatu często nieobecny podczas godzin przyjęć studentów, niewypełniający swoich 

obowiązków, nierzadko zajmujący się sprawami całkowicie niezwiązanymi ze swoją pracą. Jednocześnie 

jego zachowania często przekraczały zachowania pracownika na jego stanowisku.” 

„często zdarzało się, że w godzinach teoretycznego działania sekretariatu Zakładu Żywienia, był on 

zamknięty i nikt z pracowników nie był w stanie udzielić odpowiedzi, kiedy sekretariat będzie otwarty.” 

„pani z sekretariatu pracuje jak jej się podoba, bywa nieobecna w dniach i godzinach urzędowania, nie 

odpisuje na maile, kiedy chciałam odebrać indeks powiedziała że go nie ma, po czym pani z innego 

sekretariatu pod jej nieobecność go tam znalazła” 

W opinii studentów szereg spraw, z którymi zgłaszali się do ocenionych jednostek była problematyczna 

dla pracowników sekretariatu. Najwięcej problemów sprawiało pracownikom sekretariatów m.in.: 

podpisywanie indeksów, udzielanie informacji o kolokwiach i wynikach egzaminów: 

„Długi okres czekania na wpis oceny do indeksu. Za zdany egzamin który odbył się w czerwcu wpis miał 

miejsce dopiero we wrześniu mimo wcześniejszego dostarczenia indeksu.” 

„Oddanie indeksu w terminie” 

„Uzyskanie sprawnie wpisu do indeksu. Zwyczaj na wumie że to kierownik zakładu dokonuje wpisu do 

indeksu wielokrotnie jest kłopotliwe, często na długi okres trzeba zostawić indeks w sekretariacie co 

opóźnia uzyskanie wpisów z innych przedmiotów i terminowe złożenie indeksu do dziekanatu.” 

„Określenie czasu, kiedy będzie można przyjść po podpisany indeks” 

„Podpisy indeksów - zaliczenia.” 

„Przez klika miesięcy po zakończeniu zajęć nie mogliśmy zostawić indeksów do podpisu, …” 

„Sprawdzanie wyników egzaminów” 

„sprawy z podpisami w indeksie, ustalenie dodatkowych terminów kolokwium dopuszczającego 

i egzaminu” 

„This secretary couldn't even solve a simple issue like the student record book.” 

„Termin odbioru indeksu lub ogłoszenia wyników.” 

„Ustalenie terminu egzaminów ustnych.” 
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8 | Ocena opiekuna roku 

Podobnie jak w ubiegłych latach, aż 40% studentów nie wie, kto jest opiekunem ich roku. 

Z analizy wypowiedzi studentów można wywnioskować, że informacja o opiekunach roku 

nadal nie jest powszechnie dostępna, a osoby pełniące tę funkcję nie zawsze angażują się 

w sprawy studenckie i  wywiązują ze swoich obowiązków 

Podobnie jak w ubiegłych latach, jedynie około 60% respondentów wie, który nauczyciel akademicki pełni 

funkcję opiekuna ich roku. Odpowiedzi różnią się znacząco w zależności od Wydziału. Na WF ponad 85% 

studentów odpowiedziało twierdząco na to pytanie. Dwukrotnie mniej odpowiedzi twierdzących (42%) 

uzyskano wśród studentów I WL. 

 

Rysunek 25: Rozkład odpowiedzi na pytanie o opiekuna roku 

Z analizy wypowiedzi studentów można wywnioskować, że informacja o opiekunach roku nadal nie jest 

powszechnie dostępna, a osoby pełniące tę funkcję nie zawsze angażują się w sprawy studenckie 

i  wywiązują się ze swoich obowiązków (które nie zostały określone w przepisach uczelnianych), np.: 

„Opiekun roku - nie widziałem na oczy.” 

„Opiekun roku jest mało dostępny dla studentów.” 

„Opiekun roku nie uczestniczy w życiu studentów” 

„Opiekun roku? Idę na piąty rok a pierwsze słyszę. Może warto byłoby dodać o nim stronę w przewodniku 

dydaktycznym.” 

„Nie znamy osoby opiekuna roku, ani na 1 roku ani na 2 roku żaden z pracowników Uniwersytetu nie 

przedstawił się nam jako opiekun roku.” 

„Wypadałoby poznać tego opiekuna roku. I opiekun roku ma BYĆ, a nie istnieć gdzieś w wyobraźni. 

Ponadto należy zmienić pracowników dziekanatu, bo obecni pracują skandalicznie.” 

„Do we have a tutor for the year?????!!!!” 

“Nie wiem nawet, że mamy opiekuna roku” 

„opiekun roku? kto to taki? od zawsze same musimy sobie radzić” 

„Opiekun roku nie odpisywała na maile, a godzina w tygodniu którą poświęcała na sprawy studenckie 

wypadała dokładnie w czasie wykładu z patomorfologii. Jak wiadomo wszystkie wykłady są obowiązkowe, 

co dziwi tym bardziej, że opiekun roku jest pracownikiem właśnie w Katedrze Patomorfologii.” 

„Wielu studentów nie wie o "instytucji" opiekuna roku. Opiekun powinien sprawiać wrażenie bardziej 

dostępnego dla studentów.” 
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„Opiekun roku, mgr. …, bardzo często ma słomiany zapał - student przychodzi do niej z jakąś sprawą, 

padają deklaracje zajęcia się tym, obietnice, plany itd, po czym okazuje się, że nic z tym nie zostało 

zrobione.” 

„Opiekun roku słucha opinii tylko tych osób, które są z nim blisko związane w Kole Etyki jest osobą, która 

lubi narzucać swoje zdanie. Rzuca się w oczy, że nie chciała zostać opiekunem roku. Nie jest pomocna, 

lubi utrudniać studentom życie.” 

Pojawiło się również szereg wypowiedzi pozytywnych na temat osób pełniących funkcję opiekuna 

roku np.: 

„Dr. Stangret - bardzo otwarta i pomocna. Sprawdziła się bardzo dobrze w pełnieniu funkcji opiekuna 

roku.” 

„Nasz opiekun roku (dr Stangret) perfekcyjnie wywiązała się ze swoich obowiązków. Dbała o nasze 

interesy i była zawsze uprzejma w kontaktach z nami. Można było odczuć, że się nami bardzo dobrze 

opiekuje. Była jednym z najbardziej pozytywnych aspektów w tym roku akademickim i jedną z 

najbardziej pozytywnych i uczynnych osób jakie spotkałem. Serdecznie polecam Panią Doktor.” 

„Opiekun roku naprawdę bardzo w porządku. …” 

„Opiekun roku bardzo sympatyczy, Pani doktor zawsze pomoże jak ktoś z nas pójdzie do pani doktor 

z poradą, z jakimis kłopotami” 

„Opiekun roku, pani dr Zdzisława Stefanowicz, jest bardzo miła, wyrozumiała i przyjaźnie nastawiona do 

studentów. Nie mam co do niej żadnych uwag. Jest po prostu super. …” 

„Doktor Agnieszka Nowacka jest najlepszym opiekunem III roku położnictwa. Zawsze służy pomocą 

i chętnie rozwiązuje problemy studentów. Miła i uśmiechnięta z dobrym podejściem do studenta. 

Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.:) …” 

„Opiekun roku najlepszy na świecie!” 

„opiekun roku- zorganizowany pozytywnie nastawiony do studentów, chętny do pomocy” 

„Ogromny plus dla opiekunki roku, która po raz pierwszy odkąd jestem na tej uczelni, przyszła na zajęcia 

w październiku, przedstawiła się, podała do siebie kontakt i pokrótce wyjaśniła na czym polega jej rola. 

Śmiało można się uczyć od Pani doktor.” 
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9 | Ocena Biblioteki Głównej WUM 

Kolejny rok wzrasta odsetek pozytywnych ocen Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM. 

Studenci stosunkowo wysoko ocenili jakość i uprzejmość obsługi (84% i 79% pozytywnych 

odpowiedzi) oraz dostęp do komputerów (74%) 

W ramach ankiety studenci mogli ocenić funkcjonowanie Biblioteki Głównej WUM (badaniem nie objęto 

bibliotek wydziałowych).  

W obecnej edycji badania, ocena 5 z 6 aspektów pracy CBI uległa istotnej poprawie. Respondenci 

ponownie najwyżej ocenili jakość obsługi w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym (84% pozytywnych 

odpowiedzi w porównaniu z 79% w roku 2014/2015 i 74% w 2013/2014 r.), a najniżej system 

przypominania o przekroczonych terminach wypożyczeń (53% ocen pozytywnych, w porównaniu z 45% 

w roku 2014/2015 i jedynie 36% w 2013/2014 r.). Uprzejmość obsługi uzyskała 79% pozytywnych opinii 

(w porównaniu z 77% w roku 2014/2015 i 66% w 2013/2014 r.), możliwość rezerwacji książek on-line 

67% (w porównaniu z odpowiednio 60% i 58%), a dostęp do e-księgozbioru 63% (w porównaniu 

z odpowiednio 57% i 52%). Na niezmienionym, wysokim poziomie pozostała ocena dostępności 

komputerów (74% pozytywnych ocen w tej i ubiegłorocznej edycji badania, 72% w roku 2013/2014). 

 

Rysunek 26: Ocena wybranych aspektów pracy CBI  

Trzeci rok z rzędu, jakość obsługi w CBI została oceniona wyżej od uprzejmości. Średnie oceny tych 

aspektów pracy Biblioteki wynoszą odpowiednio dla jakości obsługi: 4,32 (w porównaniu z 4,21 w roku 

2014/2015 i 4,03 w 2013/2014 r.), a dla uprzejmości obsługi: 4,25 (w porównaniu z odpowiednio 4,13 

i 3,84), w skali 1-5. Najbardziej krytyczni przy ocenie jakości obsługi byli studenci WNoZ (średnia 4,23), 

studenci IV roku oraz osoby studiujące na studiach niestacjonarnych (d. zaocznych). Uprzejmość obsługi 

najniżej oceniali studenci WF (średnia 4,15), studenci IV roku studiów, studenci studiów II stopnia, 

osoby, które studiowały wcześniej za granicą oraz studenci pochodzący z zagranicy. 
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Rysunek 27: Ocena jakości obsługi w CBI 

 

Rysunek 28: Średnie oceny jakości obsługi w CBI 

 

Rysunek 29: Ocena uprzejmości obsługi w CBI  
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Rysunek 30: Średnie oceny uprzejmości obsługi w CBI  

Blisko 2/3 badanych pozytywnie oceniło CBI pod względem dostępu do elektronicznych wersji 

księgozbioru. Średnia ocena tego aspektu wyniosła 3,90 (w skali 1-5; w porównaniu z 3,77 w roku 

2014/2015 i 3,64 w 2013/2014 r.). Najbardziej krytyczni w ocenie byli studenci I WL (średnia ocen 3,81), 

studenci wyższych lat studiów i studenci studiów stacjonarnych.  

 

Rysunek 31: Ocena dostępu do elektronicznych wersji księgozbioru 

 

Rysunek 32: Średnie oceny dostępu do elektronicznych wersji księgozbioru 
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wszystkich aspektów pracy Biblioteki (średnia 3,65 w porównaniu z 3,40 w roku 2014/2015 i 3,17 

w 2013/2014 r.). W skali Uczelni jedynie nieco częściej niż co drugi student ocenił go pozytywnie (53% 

odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze”; w porównaniu z odpowiednio 46% i 36% w poprzednich latach). 
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Najmniej ocen pozytywnych wystawili studenci I WL (średnia 3,61). Najbardziej krytyczni w swoich 

opiniach byli studenci VI roku, studenci studiów jednolitych i osoby studiujące wcześniej zagranicą. 

 

Rysunek 33: Ocena systemu przypominania o przekroczonych terminach wypożyczeń 

 

Rysunek 34: Średnie oceny systemu przypominania o przekroczonych terminach wypożyczeń 

Średnia ocena CBI pod względem możliwości rezerwacji książek on-line wyniosła 3,99 (w 

porównaniu z odpowiednio 3,84 i 3,73 w ubiegłych latach). Najwyżej ocenili ten aspekt studenci WF 

(ocena 4,17), najniżej I WL (3,87). Najbardziej krytycznie ocenili ten aspekt studenci VI roku, studenci 

studiów niestacjonarnych (d. wieczorowych), oraz osoby, które studiowały wcześniej zagranicą. 

 

Rysunek 35: Ocena możliwości rezerwacji książek on-line 
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Rysunek 36: Średnie oceny możliwości rezerwacji książek on-line 

Podobnie jak w ubiegłych latach, dostęp do komputerów w CBI został pozytywnie oceniony przez ¾ 

badanych. Średnia ocena dla całej Uczelni to 4,15, przy czym najwyżej ocenili tę kwestię studenci II WL 

(średnia 4,25), a najniżej studenci WF (4,09). Najbardziej krytyczni w ocenie tego aspektu 

funkcjonowania biblioteki byli studenci VI roku studiów, studiujący na studiach jednolitych oraz osoby 

które studiowały wcześniej zagranicą. 

 

Rysunek 37: Ocena CBI pod względem dostępu do komputerów 

 

Rysunek 38: Średnie oceny CBI pod względem dostępu do komputerów 
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W swoich wypowiedziach opisowych studenci sugerowali, jak stworzyć w CBI przestrzeń 

bardziej funkcjonalną, sprzyjającą nauce (za wzór stawiając biblioteki UW i SGH). Trzeci rok 

z rzędu zwracano uwagę na hałas panujący w czytelni (powodowany „dziurą w podłodze”, 

brakiem wykładzin i głośnym zachowaniem się osób przebywających w CBI), zbyt krótkie 

godziny otwarcia CBI, niewystarczającą ilość podstawowych podręczników, trudno dostępny 

i ubogi księgozbiór elektroniczny, obowiązujący system wypożyczeń, w tym zbyt późne 

informowanie studentów o przekroczeniu terminu wypożyczenia, konieczność korzystania 

z toreb foliowych, zbyt niska temperatura i brak zaplecza socjalnego 

Podobnie jak w ubiegłych latach, liczne komentarze studentów zawierają sugestie, jak stworzyć 

w Bibliotece przestrzeń bardziej przyjazną studentom i funkcjonalną. W opinii wielu respondentów, 

obecne rozwiązania nie są dostosowane do potrzeb studentów (ponowiły się głosy, że biblioteka nie 

została zbudowana dla studentów, pod kątem ich oczekiwań).  

Respondenci wskazywali najczęściej na następujące słabości związane z funkcjonowaniem CBI: 

 hałas panujący w czytelni uniemożliwiający efektywną naukę, któremu sprzyja m.in. nie do końca 

przemyślana architektura budynku („dziura w podłodze”, „otwór między 1 a 2 piętrem”, „ogromna, 

architektoniczna dziura”, która powoduje, że hałas rozchodzi się po całej Bibliotece), materiał, 

z którego są wykonane podłogi (brak wykładzin powoduje, że słychać odgłosy chodzenia, stukot 

obcasów itp.), np.: 

„Dziura w podlodze' pomiędzy I a II piętrem jest nadal otwarta, pomimo obietnic jej zamknięcia. 

Uniemożliwia to naukę w czytelni - slychac wszystkie hałasy z I piętra…” 

„Czytelnia nie może być halą z dziura w podłodze - jest tam za głośno.” 

„Fatalne jest połączenie czytelni wielką dziurą w podłodze z piętrem niżej gdzie są seminaria. Ciągle ktoś 

tam chodzi, rozmawia i śię śmieje. Przez to nie ma ciszy w bibliotece.” 

„Nie chodzę tam za często, ponieważ jest tam okropnie głośno. Ktoś kto projektował czytelnię nie wpadł 

chyba na pomysł, że wielka dziura pośrodku prowadząca na inne piętra może spowodować iż hałas 

z innych pięter będzie niósł się po czytelni.” 

„W bibliotece nie da się pracować. Jest głośno, ze względu na świetlik w podłodze, zachowanie studentów 

oraz pracowników, którzy nic sobie nie robią z uwag.” 

„Ze względu na architekturę budynku (otwór w podłodze na środku), w Czytelni panuje hałas, 

generowany nie przez użytkowników czytelni, ale osoby znajdujące się piętro niżej.” 

„ta okropna dziura w podłodze, przez którą słychać radosne chichoty studentów piętro niżej.” 

„Potrzebna płyta dźwiękoszczelna na dziurę w podłodze łączącą czytelnię z korytarzem piętro niżej!” 

 głośne zachowanie się osób przebywających w czytelni (studentów i pracowników), 

nieprzestrzeganie i nieegzekwowanie obowiązku zachowania ciszy, zakazu jedzenia w czytelni np.: 

„Bardzo źle jest pilnowany porządek w czytelni, gdzie powinna panować CISZA. niestety studenci nic 

sobie z tego nie robią i często słychać ich rozmowy, na które pracownicy nie reagują zupełnie. Dużo 

zależy od kultury studentów, niemniej warto byłoby, gdyby pracownicy zareagowali na jawne 

nieprzestrzeganie regulaminu czytelni.” 

„Jeśli chodzi o obsługę, jedyne do czego się mogę przyczepić to brak reakcji na głośne rozmowy 

i dzwonienie telefonów, co czasami się zdarza. Jest to rozpraszające i przeszkadza w nauce.” 

„Pracownicy czytelni nie zwracają uwagi rozmawiającym studentom o konieczności zachowania ciszy.” 

„Zdecydowanie za głośno często, ludzie nie lubią uciszać innych, zresztą to wymaga czasem dość 

częstego uciszania, może pracownicy powinni bardziej zwracać uwagę, a zdarza im się głośno mówić, np. 

z ludźmi przychodzącymi do ich stoiska- ich też należałoby pouczyć. Dlatego wiele studentów nie lubi tu 

przychodzić i woli np. do innych bibliotek, gdzie jest cicho jak makiem zasiał i łatwiej się skupić” 

„Panie z Czytelni rozmawiają głośniej niż niejeden student. Osoby, które głośno rozmawiają nie są 

pouczane” 
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 zbyt krótkie godziny otwarcia CBI, szczególnie w weekendy oraz w czasie sesji, np.: 

„…Bardzo by się przydały dłuższe godziny pracy biblioteki/czytelni, zwłaszcza w soboty. Wielu pozycji 

wypożyczyć nie można, a 6h często okazuje się zbyt małym okresem czasu by zapoznać się z potrzebną 

literaturą lub po prostu w spokoju popracować nad potrzebnymi zagadnieniami. No i nie da się ukryć 

ogromnego cierpienia studentów, jeśli mają kolokwium o 19, a biblioteka jest czynna do 16:00 i muszą ją 

opuścić ….” 

„Bardzo dużym ułatwieniem byłoby wydłużenie godzin pracy samej czytelni w okresie sesji. Dużo 

studentów uczy się w bibliotekach i zmuszeni są do wyjazdów do BUWu lub biblioteki SGH które podczas 

sesji otwarte są zdecydowanie dłużej.” 

„Krótkie godziny otwarcia jak na uczelnię medyczną.” 

„Za krótkie godziny pracy biblioteki zdecydowanie w weekendy” 

 niewystarczająca ilość podstawowych (obowiązkowych) podręczników, np.: 

„Niestety nigdy nie udało mi się wypożyczyć pozycji których potrzebowałam z racji ciągłego ich braku.” 

„bardzo mało ksiązek, już na początku wakacji brakuje egzemplarzy do wypożyczenia na przyszły rok” 

„Bardzo mały zbiór książek - często brak możliwości wypożyczenia pozycji z listy literatury 

obowiązkowej.” 

„Mała dostępność nowych książek, np 20 sztuk dla 500 studentów. …” 

„Najważniejsza kwestia to ilość książek w wypożyczalni z obsługą. Co tu dużo mówić - 15 książek na rok 

na 400 osób to nieporozumienie... I chodzi tutaj o książki do najważniejszych przedmiotów np. 

patomorfologia, histologia. Może warto zamiast na marmury na ścianach wydać pieniądze na książki?...” 

„Ogromnym problemem jest mała dostępność materiałów i książek. Na cały rok (400 osób?) dostępne są 

czasami 2-3 egzemplarze podręcznika/atlasu, więc wypożyczenie ich często graniczy z cudem i studenci 

zmuszani są do zakupu nowych egzemplarz, a jest to ogromny wydatek niestety.” 

„English Medical books are not available to borrow. A limited number of Books.” 

 trudno dostępny i  ubogi księgozbiór w wersji elektronicznej np.: 

„1. Jeśli idzie o elektroniczne wersje księgozbioru - serwis IBUK Libra, tak mocno promowany, jest 

nieprzystosowany do potrzeb studentów. Jeśli znajdzie się już tę książkę, która jest potrzebna i człowiek 

stara się uczyć, to po zbyt krótkiej chwili serwis pyta się "Hej, jesteś tam?", ma się bodajże 20s na 

odpowiedź nawet, jeśli się odpowie, że tak, od razu przekierowuje do początku strony. Jeśli się nie 

odpowie - też przekierowuje. A jeśli chce się czegoś nauczyć, to nieraz zdanie trzeba przeczytać dwa 

i trzy razy, albo zrozumieć obrazek, co chwilę zajmuje, albo trzeba coś zanotować. Tak szybki czas reakcji 

oprogramowania sprawia, że nie jestem w stanie z niego korzystać efektywnie, więc po paru razach 

odpuściłam zupełnie…” 

„Chciałabym, żeby zostały powiększone bardzo małe zasoby internetowych książek (ibuk)” 

„…elektroniczne wersje księgozbioru nie są w wersji na kindle. Większość osób mających czytniki  

e-booków nie może skorzystać z elektronicznych wersji – a wystarczyłoby na przykład przypisywanie 

adresu kindle do konta bibliotecznego. tyczy się też zbiorów Libra.” 

„Wielkim ułatwieniem dla wszystkich studentów byłoby udostępnienie nam kodu PIN instytucji w serwisie 

IBUK Libra, przez co moglibyśmy logować się i korzystać z podręczników bez potrzeby wchodzenia przez 

SSL-VPN. Jest to bardzo frustrujące, ponieważ wraz z wygaśnięciem sesji w SSL, gaśnie również sesja 

w Librze.” 

„Chciałbym … przedstawić pomysł na ułatwienie dostępu osobom logującym się przez nasz HAN. 

Rozwiązanie, które wprowadził serwis AccessMedicine, umożliwia pracownikom i studentom logowanie się 

przez własne konta z pominięciem uczelnianego proxy (jak np. nasz HAN). Aby aktywować konto 

wystarczy raz na 3 miesiące zalogować się z IP biblioteki (czyli przez sieć HAN) - potem można już czytać 

książki z dowolnego komputera, czy nawet telefonu. Jest to ogromne ułatwienie, ponieważ: 1) sieć HAN 

wylogowuje użytkownika po bardzo krótkim czasie 2) przy korzystaniu z HAN opóźnienie jest znacznie 
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większe i książki dłużej się ładują 3) przy korzystaniu z telefonów i tabletów użytkownik jest 

wylogowywany po zmianie wieży GSM (nie jestem pewien, czy to dotyczy nadal HAN, czy tylko dotyczyło 

poprzedniego systemu VPN-SSL).Byłoby świetnie, gdyby takie rozwiązanie działało też np. w ibuku” 

 system wypożyczania i rezerwacji książek, w tym niewłaściwych opisów stanu książek np.: 

„Nowe książki można wypożyczyć tylko na 3 miesiące, co jest słabym pomysłem, ponieważ większość 

przedmiotów jest realizowana w toku rocznym.” 

„Problemy z rezerwacją książek - pomimo że wyświetla się, że książka jest dostępna, okazuje się, że nie 

jest. Sytuacja miała miejsce 3 razy.” 

„System rezerwacji książek do wypożyczenia, wiążący się m.in. z koniecznością oczekiwania na ich 

dostarczenie z magazynu, jest staroświecki, niezgodny i czasochłonny … nie tylko dla studentów, ale 

również dla pracowników. Dużo lepiej na jego tle wypada np. organizacja wypożyczalni w BUW.” 

„Uważam, że oznaczenia książek w rezerwacji on-line są niejasne, poza tym nie otrzymuje się żadnego 

potwierdzenia tego, czy książka została zarezerwowana czy nie.” 

 system informowania o przekroczeniu terminu wypożyczenia (informacja po upłynięciu 

terminu, a nie przed), wysokość kar za przetrzymanie książek, np.: 

„informacja o przekroczonych terminach jest wysyłana już po ich przekroczeniu, proponuję rozwiązanie 

generowania komunikatu na dzień przed upływem terminu zwrotu a nie dzień po.” 

„Kara pięćdziesięciu złotych za przetrzymanie książki 10 minut to zdecydowanie za dużo.” 

„KARA ZA PRZEDŁUŻENIE KSIĄŻKI JEST ZBYT WYSOKA! (Czasem te 3 dni dłużej to konieczność (np. 

wyjazd / święta)!!!) …” 

„Maile o zbliżającym się terminie zwrotu książek czasem wysyłane są zbyt późno - już po terminie, 

w którym książka powinna być zwrócona. Mail powinien być wysyłany 2-3 dni wcześniej.” 

„Dobrym pomysłem byłby mailowy system przypominania o przekroczonych terminach, ponieważ coś 

takiego nie istnieje, a zdecydowanie usprawniłoby oddawanie i wypożyczanie książek.” 

„Pierwszy raz jak wypożyczyłem książkę w bibliotece (było to wypożyczenie na weekend) nie dostałem 

informacji że kara za opóźnienie z oddaniem książki wynosi 50zł/dzień. Nieświadomy tego faktu 

(informacja znajdywała się drobnym drukiem na ogłoszeniu w miejscu wypożyczeń) zwróciłem książkę z 

GODZINNYM opóźnieniem myśląc że zapłacę kilka złotych co najwyżej. Miałem jakiś chyba zbyt dobry 

dzień, że nie chciało mi się o to kłócić i do dziś żałuję, że bez słowa zapłaciłem tą karę. Pomijając 

absurdalną wysokość kary (stanowiła 25% ceny książki), nie występowała gradacja ze względu na ilość h 

opóźnienia tzn. 23h opóźnienia są karane jak 1 min opóźnienia). Nigdy więcej nie wypożyczyłem i nie 

wypożyczę nic z biblioteki.” 

„Przypomnienia o upływającym terminie mogłyby być wysyłane smsem. Czasem przypomnienie wpada do 

SPAMu.” 

„Skandalem jest cena za przetrzymanie książki. Korzystałam z wielu bibliotek i w żadnej oprócz WUMu 

cena nie przekraczała 20 groszy. A na WUMie jest to 1 zł. Dodatkowo maile przypominające wędrują do 

spamu, więc niestety często zdarza się ich nie zauważyć. Uważam, że powinna być obniżona cena lub 

wprowadzenie dodatkowych systemów przypominających (np. SMSy?).” 

„Wiadomości o przekroczonym terminie wypożyczenia widnieją jako zbliżający się koniec wypożyczenia 

i pojawiają zwykle 1-2 po wyznaczonym terminie zwrotu. Moim zdaniem powinny pojawiać się jeszcze 

drugie alerty około po tygodniu - miałam raz sytuację, w której jedna z moich książek pomimo oddania 

nie została usunięta z mojego konta, przez co zapłaciłam karę. Byłaby dużo wyższa, gdyby nie to, że 

często korzystam z wypożyczalni samoobsługowej, która to nie chciała wydać mi kolejnej książki.” 

„w sprawie przekroczeń terminów wypożyczeń mogliby Państwo oprócz maili, które często lądują w 

spamie wysyłać powiadomienia SMS.” 
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 awarie i problemy z zalogowaniem się do wielu komputerów w CBI, co obniża ich dostępność 

i funkcjonalność dla studentów, zbyt mało gniazdek na podłączenie własnego komputera, np.: 

 „W czytelni są komputery firmy Apple, z których nikt nie korzysta. Czemu? Bo nie da się do nich 

zalogować. Obsługa pytana, czemu tak jest odsyła do informatyków, a komputery kolejny rok stoją i się 

kurzą.” 

„Wielokrotne problemy z zalogowaniem się na swoje konto na wielu komputerach w CBI.” 

„Nie zawsze działa logowanie do komputerów Mac”  

„od roku znaczny procent stanowisk w czytelni nie pozwala na zalogowanie się, zwłaszcza komputery 

Apple. Jeśli bardzo zajęty dział IT od roku nie jest w stanie tego naprawić, wypadałoby powiesić na 

niesprawnym sprzęcie jakieś kartki lub sprzedać złom i kupić w to miejsce podręczniki. Owszem, monitory 

z jabłkiem ładnie wyglądają, ale powinny przede wszystkim działać.” 

„Dostęp do komputerów bywa utrudniony, często nie działają bądź nie da się na nie zalogować.” 

„Niektóre komputery potrafią stać zepsute przez miesiąc czy dwa, więc zdecydowanie uważam, że 

potrzebne jest zwiększenie szybkości ich serwisu.” 

„wiele komputerów nie działa” 

 konieczność korzystania z toreb foliowych, (obowiązek, który w dużym stopniu zniechęca 

studentów do korzystania z CBI), np.: 

„Brak możliwości wniesienia torby/plecaka jest niewygodnym rozwiązaniem.” 

„Nie rozumiem zakazu wchodzenia do czytelni z torbami. Przejrzyste w torby w które należy przepakować 

swoje rzeczy nie dość że zajmuje czas ta czynność to sprawia także że czuję się niekomfortowo, jakby 

ktoś obdarł mnie z intymności. Wystarczyłoby gdyby pracownicy reagowali na pikanie bramek...” 

„Przepis o braku wnoszenia toreb i przepakowywania potrzebnych materiałów do niechlujnych worków 

jest urągający godności człowieka.” 

„Zdecydowanie nie podoba mi się konieczność wnoszenia rzeczy do czytelni w przeźroczystych torbach. 

Z tego względu zrezygnowałem z korzystania z biblioteki uczelnianej- uważam ten pomysł za 

niedorzeczny.” 

„Dużym zniechęceniem do przychodzenia do biblioteki jest konieczność przepakowywania wszystkiego do 

torebek foliowych. Czego nie ma w bibliotece UW, czy SGH...” 

 brak zaplecza socjalnego np.: 

„brak zaplecza dla studentów, np. kuchenki mikrofalowej, czajnika” 

„…Szkoda tylko, że po 16 jeśli nie ma się swoich kanapek to można umrzeć z głodu, ponieważ jedyne dwa 

"smaczki" są zamknięte. Przydałaby się tez kawiarnia! Przecież ten pomysł to żyła złota. W pustych salach 

na dole CBI zatrudnić jedną ekspedientkę, dać jej ekspres do kawy i momentalnie ustawi się kolejka 

zombi-studentów chętnych do wypicia czegoś gorącego.” 

„…w budynku nie ma pomieszczenia socjalnego, a miało być. szkoda, chciałabym móc sobie podgrzać 

lunch w trakcie dnia.” 

„…brak CZAJNIKA dostepnego dla studentów - jest to mały nakład finansowy, w BUWie nie ma kłopotu 

z tym, ze dla studentów jest punkt z ogólniedostępnym darmowym CZAJNIKIEM, MIKROFALÓWKĄ 

i zlewem. brak możliwości komfortowego przebrania się i wzięcia prysznica np. przyjeżdzając na rowerze” 

 niemiła obsługa w szatni np.: 

„Osobiście w CBI mam problem z uprzejmością w szatni. Mam czasem wrażenie, że ludzie tam mi robią 

za złe, iż muszą wykonywać tam swoją pracę. Staram się akceptować/rozumieć ich nastawienie, ale 

miejscami mnie to zwyczajnie raziło.” 
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„Jedna z Pań w szatni jest niemiła, rozwiązuje krzyżówki i z trudem to przerywa podczas gdy spora grupa 

studentów czeka po odbiór pozostawionych rzeczy. Sprawia wrażenie, jakby studenci notorycznie jej 

przeszkadzali.” 

„Problem z uprzejmością obsługi był tylko w szatni za sprawą jednej starszej pani (na co zwracało uwagę 

wielu studentów).” 

„Nieuprzejma obsługa szatni. Szczególnie jedna z pań (…) zachowuje się tak, jakby pracowała w tym 

miejscu za karę.” 

„Obsługa szatni jest bardzo niemiła... O ile rozumiem, że pracownicy muszą dużo się nachodzić przy 

zabieraniu/wydawaniu rzeczy nie powinni być nieuprzejmi i rzucać ubraniami jak szmatami do podłogi...” 

 zbyt niska temperatura panująca w budynku, np.: 

„Zawsze jest strasznie zimno (siedzenie w bluzie i pod kocem)” 

Studenci zgłaszali również pozytywne komentarze dotyczące pracowników Biblioteki: 

 „Panie z obsługi czytelni zasługują na podwyżkę albo przynajmniej na nagrodę :)” 

„Panie w czytelni są bardzo miłe i skłonne do pomocy, raz pomagały mi w sprawie poszukiwania jednego 

czasopisma nawet poza biblioteką WUM, dzięki temu ułatwiło mi to pracę.” 

„Bardzo miłe i uczynne panie pracujące w wypożyczalni głównej, służące zawsze radą i pomocą.” 

„panie pracujące  w bibliotece  zawsze pomogą” 

„Panie są naprawdę przemiłe! Aż miło tam przyjść -)” 
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10 | Ocena informacji dla studentów 

10.1 | Ocena głównej strony internetowej WUM  

Maleje rola głównej strony internetowej WUM jako źródła informacji dla studentów (43% 

respondentów odwiedza ją rzadziej niż raz w miesiącu). Szukając informacji, studenci chętniej 

korzystają ze stron internetowych poszczególnych wydziałów 

Ponad 43% respondentów zadeklarowało, że wchodzi na stronę www Uczelni rzadziej niż raz w miesiącu 

(w porównaniu z 40% w roku 2014/2015 i 36% w roku 2013/2014). Co najmniej raz w tygodniu korzysta 

ze strony jedynie 17% badanych (w tym codziennie – 1%). 

 

Rysunek 39: Częstość wchodzenia na główną stronę internetową WUM 

Stosunkowo najrzadziej na stronę internetową WUM zaglądają studenci Wydziału Farmaceutycznego. 

Odsetek osób aktywnie korzystających ze strony jest na każdym z wydziałów zbliżony. Częściej niż 

przeciętnie wchodzą na stronę studenci studiów niestacjonarnych, studenci V roku, osoby 

studiujące/mieszkające wcześniej zagranicą. 

 

Rysunek 40: Częstość wchodzenia na główną stronę internetową WUM przez studentów poszczególnych wydziałów 
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W opinii respondentów strona WUM jest mało intuicyjna, a informacje na niej umieszczone nie 

zawsze są przejrzyste, użyteczne, wyczerpujące i łatwe do znalezienia (przejrzystość, 

dostępność i użyteczność informacji oceniono na trójkę z plusem) 

Respondenci ocenili przejrzystość informacji na stronie internetowej WUM na 3,54, w skali 1-5. 

Najwyższą ocenę w odniesieniu do tego kryterium przyznali studenci WLD (3,66), najniższą WNoZ (3,49). 

 

Rysunek 41: Ocena strony internetowej WUM pod względem przejrzystości informacji 

 

Rysunek 42: Średnie oceny przejrzystości informacji na stronie internetowej WUM 

Dostępność informacji na stronie Uczelni została oceniona nieznacznie wyżej (średnia 3,61). 

Najwyższą ocenę przyznali studenci WF (3,56), najniższą studenci WLD (3,79).  

 

Rysunek 43: Ocena strony internetowej WUM pod względem dostępności informacji 
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Rysunek 44: Średnie oceny dostępności informacji na stronie internetowej WUM 

Na pytanie „Czy zwykle znajduje Pan/i na stronie WUM poszukiwane informacje?”, jedynie 56% 

badanych (w poprzedniej edycji badania 51% a rok wcześniej 56%) udzieliło twierdzącej odpowiedzi 

(średnia ocen 3,61). 

 

Rysunek 45: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy zwykle znajduje Pan/i na stronie WUM poszukiwane informacje?” 

 

Rysunek 46: Średnie odpowiedzi na pytanie „Czy zwykle znajduje Pan/i na stronie WUM poszukiwane informacje?” 
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W komentarzach opisowych studenci podkreślali, że strona WUM jest mało intuicyjna i przejrzysta 

z punktu widzenia studentów, a poszukiwane informacje, choć często dostępne, są trudne do znalezienia. 

„Bardzo trudno jest znaleźć informacje odnośnie stypendium. Do tej pory nie wiemy, czy stypendium 

obejmuje oceny tylko z ostatniego roku akademickiego, czy całych studiów.” 

„Nigdzie nie można znaleźć żadnych przydatnych informacji dotyczących grantów lub stypendiów 

zagranicznych (poza Erasmusem). Także nie ma przejrzystego rankingu kół naukowych i przyznawania 

nagród. Szczególnie zależy mi na grantach, a ilość informacji jest bardzo skąpa.” 

„The school should update its system and create a website where a student can login and see ALL their 

classes. Easily communicate with professors in student discussions etc. And each course should have 

a section where important announcements are on the front page (i.e. class cancellations) and where they 

can clearly see the dates and times of exams. Students should not have to constantly check different 

websites to be informed about a class. Professors should also be obligated to post the exams dates at the 

beginning of the semester.” 

“Polecam jeszcze raz zwrócić uwagę na przejrzystość organizacji contentu - głównie dokumentów, 

regulaminów, zarządzeń.” 

„Ja bym się nawet nie bawił w naprawianie tej strony, tylko od razu zlecił zrobienie nowej. Informacje na 

niej są kompletnie rozstrzelone, zakładka aktualności zawiera kompletnie nieprzydatne informacje, 

a gdyby nie 3 letni staż szperania po niej, nie wiedziałbym, gdzie szukać czegokolwiek. Niech ktoś 

z dziekanatu zagada do wydziały informatyki PW, przyślą kilku studentów na praktyki, którzy za darmo 

odwalą całą pracę.” 

W dalszej kolejności, respondenci oceniali użyteczność informacji umieszczonych na stronie WUM. 

Średnia ocena tego aspektu wyniosła 3,56 i była nieco wyższa niż w poprzednich latach (3,47 w roku 

2014/2015 i 3,48 w roku 2013/2014). 

 

Rysunek 47: Średnie oceny użyteczności informacji na stronie internetowej WUM 

Podobnie jak w poprzednich latach, najwyżej oceniono użyteczność zamieszczonych na stronie 

informacji dotyczących obowiązkowych praktyk, a najniżej informacji na temat stypendiów 

zagranicznych, grantów i kół naukowych 
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Poniżej przedstawiono oceny przyznane ww. kryteriom przez studentów poszczególnych wydziałów.  

Około 57% studentów (w poprzedniej edycji 51%, a rok wcześniej 53%), którzy wzięli udział w badaniu 

pozytywnie ocenia użyteczność informacji na temat przyznawania stypendiów zamieszczonych na 

stronie www Uczelni/Wydziału (średnia 3,60). Najniżej ocenili ten aspekt studenci I WL (tylko 53% 

pozytywnych odpowiedzi), najwyżej studenci WLD (71%). 

 

Rysunek 48: Oceny użyteczności informacji na temat przyznawania stypendiów 

 

Rysunek 49: Średnie oceny użyteczności informacji na temat przyznawania stypendiów 

Ponad połowa respondentów (56%) pozytywnie oceniła użyteczność informacji na temat 

przyznawania nagród (średnia 3,59 w porównaniu z 3,46 i 3,49 w ubiegłych latach). Najniżej ocenili 

ten aspekt studenci I WL (50% ocen pozytywnych), najwyżej studenci WLD (67%). 

 

Rysunek 50: Oceny użyteczności informacji na temat przyznawania nagród 
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Rysunek 51: Średnie oceny użyteczności informacji na temat przyznawania nagród 

Blisko 58% badanych pozytywnie oceniło użyteczność informacji na temat przyznawania miejsca 

w domu studenta (średnia 3,68). Najbardziej krytyczni byli w swojej ocenie studenci I WL (średnia 

3,61), najmniej studenci WLD (średnia 3,81). 

 

Rysunek 52: Oceny użyteczności informacji na temat przyznawania miejsca w domu studenta 

 

Rysunek 53: Średnie oceny użyteczności informacji na temat przyznawania miejsca w domu studenta 

Zamieszczone na stronie Uczelni/Wydziału informacje dotyczące obowiązkowych badań lekarskich 

są użyteczne w opinii 57% respondentów (średnia 3,63). Najczęściej zgadzali się z tą opinią studenci 

WLD (66% pozytywnych odpowiedzi), najrzadziej studenci I WL (52% pozytywnych ocen). 
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Rysunek 54: Oceny użyteczności informacji na temat obowiązkowych badań lekarskich 

 

Rysunek 55: Średnie oceny użyteczności informacji na temat obowiązkowych badań lekarskich 

Informacje dotyczące obowiązkowych praktyk, zamieszczone na stronie internetowej Uczelni lub 

Wydziału są użyteczne w opinii 62% studentów WUM (średnia 3,71). Najwyżej ocenili ten aspekt studenci 

WLD (72% pozytywnych ocen), najniżej studenci WF (57% pozytywnych ocen). 

 

Rysunek 56: Oceny użyteczności informacji na temat obowiązkowych praktyk 
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Rysunek 57: Średnie oceny użyteczności informacji na temat obowiązkowych praktyk 

Trzeci rok z rzędu najbardziej krytycznie oceniona została użyteczność informacji na temat 

stypendiów zagranicznych zamieszczonych na stronie (średnia 3,46; mniej niż połowa – 49% 

pozytywnych odpowiedzi). Najwyżej ocenili ten aspekt studenci WLD (58% odpowiedzi pozytywnych), 

najniżej studenci IWL (42% pozytywnych ocen). 

 

Rysunek 58: Oceny użyteczności informacji na temat stypendiów zagranicznych 

 

Rysunek 59: Średnie oceny użyteczności informacji na temat stypendiów zagranicznych 
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zdania jest jedynie ok. 49% studentów. Aspekt ten został najwyżej oceniony przez studentów WLD 

(średnia 3,65 przy średniej uczelnianej wynoszącej 3,42), a najniżej przez studentów IWL (średnia 3,30). 
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Rysunek 60: Oceny użyteczności informacji na temat kół naukowych 

 

Rysunek 61: Średnie oceny użyteczności informacji na temat kół naukowych 

Połowa studentów WUM, którzy wzięli udział w badaniu (48%) pozytywnie ocenia użyteczność informacji 

dotyczących studenckich grantów naukowych (średnia 3,41). Użyteczność najniżej ocenili studenci  

I WL (42% pozytywnych odpowiedzi), a najwyżej studenci WLD (58%). 

 

Rysunek 62: Oceny użyteczności informacji na temat studenckich grantów naukowych 
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Rysunek 63: Średnie oceny użyteczności informacji na temat studenckich grantów naukowych 
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10.2 |Ocena wydziałowych stron internetowych 

Ponad połowa badanych (60%) wchodzi na stronę www swojego Wydziału co najmniej kilka 

razy w miesiącu, ale spada odsetek studentów korzystających z tego źródła informacji. 

Podobnie jak w poprzednich edycjach ankiety, jedynie 62% respondentów pozytywnie ocenia 

przejrzystość i dostępność znajdujących się tam informacji (średnie oceny 3,67) 

Strony internetowe poszczególnych wydziałów cieszą się większą popularnością wśród studentów, którzy 

wzięli udział w badaniu, niż strona uczelniana. Niemniej jednak zainteresowanie studentów wydziałowymi 

stronami www również z roku na rok spada. W roku 2015/2016 ponad połowa badanych (około 60%, 

w porównaniu z 65% w roku 2014/2015 i 67% w 2013/2014 r.) zaglądała na stronę Wydziału co najmniej 

kilka razy w miesiącu, w tym około 14% respondentów robi to kilka razy w tygodniu lub codziennie.  

 

Rysunek 64: Częstość wchodzenia na stronę internetową Wydziału 

Odsetek osób aktywnie (co najmniej raz na tydzień) korzystających z wydziałowej strony internetowej 

jest niższy niż w poprzednich latach i nieco inny na poszczególnych wydziałach (od 10% na WF do 19% 

na WNoZ). Dla porównania w roku 2013/2014 odsetek ten wynosił odpowiednio 37% na WF i 33% na 

WNoZ). Ponownie, grupą deklarującą największe zainteresowanie informacjami na stronie internetowej 

Wydziału są osoby, które studiowały wcześniej na uczelni zagranicznej.  

 

Rysunek 65: Częstość wchodzenia na stronę internetową Wydziału 
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Przejrzystość informacji zamieszczonych na wydziałowej stronie internetowej oceniło pozytywnie 62%  

respondentów (w ub. roku 58%, a rok wcześniej - 61%). Przeciwnego zdania było około 12% badanych. 

Trzeci rok z rzędu najwyżej ocenili ten aspekt studenci II WL (średnia 3,88). 

 

Rysunek 66: Ocena stron internetowych poszczególnych wydziałów pod względem przejrzystości informacji 

 

Rysunek 67: Średnie oceny stron internetowych poszczególnych wydziałów pod względem przejrzystości informacji  

Dostępność informacji na stronie internetowej Wydziału została dobrze oceniona przez 62% badanych 

(w porównaniu z 58% w ubiegłych latach). Aspekt ten ponownie uzyskał najwyższe noty wśród studentów 

II WL (74% pozytywnych odpowiedzi), a najniższe wśród studentów I WL (57%).  

 

Rysunek 68: Ocena stron internetowych poszczególnych wydziałów pod względem  dostępności informacji 
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Rysunek 69: Średnie oceny stron internetowych poszczególnych wydziałów pod względem  dostępności informacji 

Większość badanych (63%) potwierdziła, że zawsze znajduje na stronie Wydziału poszukiwane 

informacje. Stosunkowo najrzadziej zgadzali się z tym stwierdzeniem studenci WF (57% odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” lub „tak”), a najczęściej studenci II WL (77%). 

 

Rysunek 70: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy zwykle znajduje Pan/i na stronie Wydziału poszukiwane informacje?” 

Średnia ocena tego aspektu w skali Uczelni nieco wzrosła i wynosi 3,76 (rok wcześniej było to 3,72).  

 

Rysunek 71: Średnie odpowiedzi na pytanie „Czy zwykle znajduje Pan/i na stronie Wydziału poszukiwane informacje?” 
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Uczestnicy badania po raz kolejny podkreślają, że na stronach wydziałowych często brakuje 

podstawowych informacji dotyczących toku studiów (w tym programów i planów studiów, 

ogłoszeń dla studentów), a same strony są nieczytelne, mało intuicyjne, o przestarzałej szacie 

graficznej 

Respondenci kolejny raz wskazywali, że najczęściej nie mogli znaleźć na stronie Wydziału 

aktualnych informacji dotyczących toku studiów (lub informacje te pojawiały się zbyt późno), m.in.: 

 programów kształcenia, w tym przewodników dydaktycznych, fakultetów i planów studiów oraz 

harmonogramów zajęć, np.: 

„Bardzo późno docieraja przewodniki dydaktyczne. W tym momencie nie mogę sprawdzić kiedy jest 

przerwa świąteczna.” 

„Przewodnika dydaktycznego na rok 2016/17” 

„nie ma dostępnego aktualnego przewodnika dydaktycznego dla mojego roku” 

„głównie zmiany planu zajęć”  

„Plan studiów, nie tylko na rok, ale do końca trwania studiów” 

„Plan zajęć, plan sesji, przewodnik dydaktyczny, zmiany sal” 

 ogłoszeń dotyczących spraw studenckich (np. terminów dni rektorskich, opłat, przewodników 

dydaktycznych, planów zajęć) 

„O dniach wolnych” 

„Opłat za studia” 

 „informacje dotyczące praktyk studenckich - jest sam program, ale wszystkich innych informacji muszę 

się domyślić lub dopytać w dziekacie...” 

„adresów planów zajęć przewodników dydaktycznych podań wniosków wydarzeń kół naukowych 

pracowników” 

„jak należy zapisywac się na praktyki wakacyjne” 

„Aktualności co do godzin pracy sekretariatów, brak informacji o skróconych godzinach pracy.” 

„Nowych uchwał rektora dotyczących chociażby organizacji kolejnego roku akademickiego. Wiem, że 

można je znaleźć na stronie WUM, ale dobrze by było, gdyby te kluczowe dla studentów informacje 

znajdowały się także na stronie dziekanatu, którą odwiedzamy znacznie częściej.” 

„Terminy egzaminów, aktualne plany zajęć w blokach na semestr letni 2016/2017 mimo, że już krążą po 

studentach. Telefony do poszczególnych zakładów, spis zakładów. Spis nauczycieli akademickich.” 

„There is lack of information in general. The only info available is payment options, course schedules, and 

dean's office contact. There is no directory to different departments. There is no information about 

courses or course descriptions. Overall, the quality of the website is very bad and need to be improved.” 

“Group divisions, orientation around campus, deadline for paying dormitory fee (second installment), 

Some classes, like medical informatics, have scheduled groups into two parts, and there are no group 

lists to be found.” 

“It can be difficult to find the locations of some classrooms and lecture halls if we have not had them 

before.” 

Wiele komentarzy opisowych studentów odnosiło się do małej przejrzystości stron wydziałowych (co 

sprawia m.in., że pewne informacje trudno jest odnaleźć), mało estetycznej szaty graficznej np.: 

„The information is never easy to find. Too many websites to use e.g. the main website, the virtual dean, 

another one to register on … Unable to find the correct links to things” 

“bardzo cięzko jest znaleźć plan, który zmienia się co chwilę.” 
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„Strona bardzo niewygodna, nieczytelna. Do informacji przeznaczonych dla studentów długo się 

"dociera". Dział aktualności jest mało czytelny i bardzo niepraktyczny. Brak wielu informacji, inne 

publikowane że znaczym opóźnieniem. Przydałaby się lista z informacjami na temat lokalizacji wszystkich 

zakładów i klinik na uczelni, wraz z aktualnymi (!!) danymi kontaktowymi i np. informacjami na temat 

tego, jakie dane należy wpisać do indeksu dla każdego zakładu/kliniki.” 

„Strona jest nieczytelna, chociaż wygląda na przejrzystą.” 

„wyjątkowo nieczytelna i nieintuicyjna konstrukcja” 

„The design of the main website is absolutely terrible. It looks very amateur and it doesn't suit an 

institution like WUM. I almost decided not to join WUM just because of their website.” 

“Brzydka. Mało przejrzysta, bardzo chaotyczna - za mało zorganizowana.” 

„Mało przejrzysta, nieintuicyjna, z nieatrakcyjnym wzorem graficznym.” 

„Wygląd strony internetowej jest mało interesujący, nie zachęca do jego odwiedzania poprzez nudne 

i ponure kolory. Nie ma ogłoszeń dotyczących egzaminów poprawkowych dla wszystkich roczników. 

Również trudno jest także znaleźć informacje o sesji egzaminacyjnej” 

„Bardziej przyjazny visual strony, bardziej nowoczesny, strony  wyglądają jakby dawno nie widziały rąk 

i doświadczenia dobrego informatyka” 

„ma słaby layout ogólny. NIe jest czytelna. Trudno się na niej poruszać.” 

10.3 | Preferowane sposoby komunikacji ze studentami 

Z uczelnianej poczty elektronicznej korzysta niespełna co piąty student WUM, który wziął 

udział w badaniu (18%) 

Podobnie jak w poprzednich latach, jedynie 18% uczestników badania korzysta z uczelnianej poczty 

elektronicznej. Stosunkowo najczęściej używają jej studenci WF (23% w porównaniu z 15% w roku 

2013/2014), a najrzadziej studenci WLD (12% w porównaniu z 17% w roku 2013/2014). 

 

Rysunek 72: Odsetek studentów korzystających z uczelnianej poczty elektronicznej 

Najczęstsze powody, dla których studenci nie korzystają z poczty uczelnianej, wskazane w uwagach 

opisowych respondentów były podobne do zgłaszanych w poprzedniej edycji badania, w tym: 

 przyzwyczajenie do korzystania z innego, prywatnego konta; 

 brak informacji na temat możliwości posiadania uczelnianego adresu i konta e-mail. 
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W opinii respondentów, najskuteczniejszym i najwygodniejszym kanałem przekazywania 

informacji związanych z tokiem studiów są maile przesyłane na skrzynki grupowe (50% 

wskazań, w porównaniu z 6% w roku 2013/2014). Na drugim miejscu wskazano portale 

społecznościowe (23% w porównaniu z 1% w roku 2013/2014) 

Uczestnicy badania byli poproszeni o wskazanie (z określonej listy) jednego, najwygodniejszego ich 

zdaniem, sposobu przekazywania studentom ważnych informacji związanych z tokiem studiów. Najwięcej 

wskazań otrzymały maile na skrzynki grupowe (50% wskazań w porównaniu z 6% w roku 2013/2014). 

Na drugim miejscu pod względem liczby wskazań znalazł się kontakt poprzez portal społecznościowy 

(23%), na trzecim strona internetowa dziekanatu (16% w porównaniu z 44% w roku 2013/2014). 

 

Rysunek 73: Preferowane sposoby przekazywania studentom ważnych informacji związanych z tokiem studiów 
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10.4 | Ocena organizacji studenckich 

Ponad połowa respondentów pozytywnie ocenia działalność Samorządu Studentów WUM (64% 

pozytywnych odpowiedzi) i Samorządów Wydziałowych (59%), co stanowi znaczący wzrost 

w stosunku do lat ubiegłych. Najlepiej postrzegana jest praca Samorządów II WL i WF. 

Krytyczne uwagi ponownie dotyczyły m.in. ograniczenia działalności samorządu do organizacji 

imprez i sprzedaży gadżetów, zwrócono także uwagę na kwestię przejrzystości finansów 

organizacji. Z drugiej strony, respondenci dziękowali Samorządowi m.in. za zakup puf do CBI 

i parking dla rowerów 

W porównaniu do ubiegłych lat, zdecydowanie wzrosła liczba studentów pozytywnie oceniających 

działalność Samorządu Studentów WUM (64% pozytywnych odpowiedzi w porównaniu z 54% w roku 

2014/2015 i 48% w roku 2013/2014). W skali 1-5 Samorząd uzyskał 3,89 (w porównaniu z odpowiednio 

3,68 i 3,54 w poprzednich edycjach). Stosunkowo najlepiej postrzegają pracę tej organizacji studenckiej 

respondenci z WF, najgorzej studenci I WL. 

 

Rysunek 74: Ocena działalności Samorządu Studentów WUM 

 

Rysunek 75: Średnie ceny działalności Samorządu Studentów WUM 
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Zarządu uczelnianego (59% pozytywnych ocen, średnia 3,81), ale wyższa niż w ubiegłych latach (średnia 

w roku 2013/2014 wyniosła 3,5). 
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Rysunek 76: Ocena działalności Wydziałowych Samorządów Studentów 

 

Rysunek 77: Średnie ceny działalności Wydziałowych Samorządów Studentów 

W swoich wypowiedziach opisowych studenci zwracali uwagę na: 

 mocne strony działalności Samorządu Studentów (dziękowano m.in. za zakup puf do CBI 

i parking dla rowerów), np.: 

„Akcje organizowane przez Samorząd Studentów WUM przeprowadzane są bardzo sprawnie.” 

„Bardzo dużo ciekawych wydarzeń, angażowanie czasu studentów w sposób pożyteczny i rozrywkowy.” 

„bardzo dużo projektów w których można działać” 

„Bardzo pomocni, nigdy nie miałem żadnych problemów.” 

„Chciałbym pochwalić Samorząd … za inicjatywę rowerową i zmianę infrastruktury w czytelni.” 

„Często organizowane wydarzenia, często dla celów charytatywnych.” 

„dobra organizacja, wiele ciekawych wydarzen, szybkie, wyczerpujace odpowiedzi w razie zainteresowania” 

„Samorząd spisuje się bardzo dobrze. Genialnym pomysłem był zakup kanap do CD.  Bardzo fajnie, że 

mamy uczelniane kalendarze, bluzy. Cieszymy się również z atrakcji - ice wum, paintball, teatr. Oby tak 

dalej ! Czekamy na nowe pomysły” 

„Samorządy studenckie działają bardzo sprawnie.” 

„Wielkie dzięki Samorządowi za zakup puf do czytelni w CBI. Są BARDZO POTRZEBNE zmęczonym 

studentom, którzy nie mają gdzie się przespać na uczelni. W dalszej kolejności podziękowania należą się 

za budowę parkingu dla rowerów i stacji naprawczej pod rektoratem.” 

41% 

25% 30% 30% 25% 27% 

28% 

43% 29% 27% 30% 25% 

27% 27% 
36% 37% 39% 

39% 

3% 5% 4% 4% 4% 8% 

0%

100%

II WL WF WUM ogółem I WL WNoZ WLD

Jak ogólnie ocenia Pan/i działalność Wydziałowego Samorządu Studentów? 

bardzo dobrze raczej dobrze średnio raczej źle bardzo źle

3,69 

3,73 

3,78 

3,81 

3,87 

4,05 

WLD

WNoZ

I WL

WUM ogółem

WF

II WL

Średnie oceny Wydziałowych Samorządów Studentów 



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY WARUNKÓW STUDIOWANIA  2015/2016 

69  

 

 słabe strony działalności Samorządu Studentów (krytykowano m.in. przejrzystość wydawania 

pieniędzy przez Samorząd i ograniczenie aktywności do organizacji imprez i sprzedaży gadżetów, np.: 

„Dlaczego nie istnieją zasady dotyczące przejrzystości wydawania pieniędzy (np. Samorząd Studentów?). 

Wiele osób wie o przekrętach finansowych, jakie robią członkowie Samorządu, a nikt tego nie kontroluje! 

Uczelnia powinna przyjrzeć się sprawie uważniej oraz kontrolować organizacje na bieżąco. Szczególnie te, 

które otrzymują budżet od uczelni.” 

„Samorząd: w czasie chłapowa '15 poprosiłem studentów z samorządu o drobną pomoc medyczną 

(zajęłoby to ok 10s), w odpowiedzi usłyszałem że mam nie udawać, nie przeszkadzać i inne niemiłe 

teksty. Rozumiem, że samorząd jedzie tam się pobawić za pieniądze studentów, ale jako przyszła służba 

zdrowia wypadałoby prezentować sobą jakiekolwiek postawy...Imprezy organizowane przez samorząd są 

do niczego, nie dziwię się, że tak mało ludzi chce na nie chodzić.” 

„Samorząd nie pomaga w rozwiązaniu problemów, ciągle twierdzi, że nic nie można załatwić itp.” 

„Co do Samorządu : to jakaś sekta , do której nie da się dostać z zewnątrz, obracająca dużymi 

pieniędzmi, bez komisji rewizyjnej.” 

„Jedyna aktywność samorządu jaką zauważam, to sprzedaż bluz i fartuchów wydziałowych oraz 

organizacja imprez, których poziom (zarówno muzyczny jak i przygotowanych "atrakcji") urąga 

studentom medycyny, a także calej społeczności WUM.” 

Podobnie jak w ubiegłych latach, klub AZS WUM został pozytywnie oceniony przez nieco ponad 

połowę respondentów (53%) 

Ponad połowa badanych (53%) dobrze oceniła działalność klubu AZS WUM, a jedynie ok. 3% dokonało 

oceny negatywnej (średnia 3,81).  

 

Rysunek 78: Ocena działalności AZS WUM 

 

Rysunek 79: Średnie ceny działalności AZS WUM 
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Średnia ocena działalności studenckich kół naukowych wzrosła w stosunku do lat ubiegłych 

i wyniosła 3.79 w skali 1-5  

Nieco ponad połowa studentów (54%) pozytywnie oceniła koła naukowe działające na WUM, ale tylko 

ok. 3% dokonało oceny negatywnej (średnia 3,79, w porównaniu z 3,66 w roku 2014/2015 i 3,61 

w 2013/2014). Najbardziej krytycznie ocenili działalność kół naukowych studenci WF (37% odpowiedzi 

pozytywnych), natomiast najwyższe oceny przyznali studenci IWL (58% odpowiedzi pozytywnych). 

 

Rysunek 80: Ocena działalności studenckich kół naukowych 

 

Rysunek 81: Średnie ceny działalności studenckich kół naukowych 
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Działalność pozostałych organizacji studenckich, (chór WUM, STN, Galen, IFMSA, EMSA) 

została oceniona stosunkowo wysoko 

Poniżej przedstawione zostały opinie studentów na temat innych organizacji studenckich działających 

na Uczelni. Ich średnie oceny były wyższe od wcześniej omawianych organizacji.  

Analizując średnie oceny dla organizacji, które oceniło poniżej 50 osób, należy mieć na uwadze niski 

odsetek odpowiedzi, na podstawie których zostały one wyliczone. Dla celów informacyjnych podano 

również średnie ocen dla organizacji, które zostały ocenione przez mniej niż 50 studentów. 

oceniana organizacja średnia ocen liczba ocen 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA 4,22 119 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA 4,21 92 

chór WUM 4,53 60 

Galen 4,23 44 

Młoda Farmacja 4,17 41 

Studenckie Towarzystwo Naukowe 4,44 41 

ASK SOLI DEO 3,92 38 

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii PTSS 4,33 30 

Erasmus Student Network: ESN International 3,76 21 

orkiestra WUM 4,67 9 

Formacja Tańca Towarzyskiego 4,50 6 

Teatr WUM "Tam" 4,17 6 

Tabela 5: Oceny innych organizacji studenckich działających na WUM 
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11 | Przypadki naruszania praw studenta 

Uczestnicy ankiety mieli możliwość zgłoszenia przypadków naruszania ich praw przez 

pracowników administracji i nauczycieli akademickich. Najczęściej wskazywano na przypadki 

naruszania godności osobistej studentów i dyskryminacji ze względu na płeć 

W ramach ankiety, studenci mieli możliwość zgłoszenia przypadków naruszania ich praw. Z uwagi na 

niewielką liczbę odpowiedzi i indywidualny, zróżnicowany charakter zdarzeń zgromadzone dane 

przedstawione zostały w formie liczbowej (liczba studentów, którzy zgłosili dany problem), co pozwala 

zaobserwować skalę oraz natężenie poszczególnych form dyskryminacji i naruszeń. 

11.1 | Naruszanie praw studentów przez pracowników administracji 

 

Rysunek 82: Liczba wskazań naruszania praw studenckich przez pracowników administracji WUM 

Najczęściej respondenci wskazywali na naruszanie przez pracowników administracji ich godności 

osobistej (74 wskazania, w porównaniu z 99 w roku ubiegłym). Stosunkowo najczęściej zgłaszali ten 

problem studenci WNoZ (26 przypadków) i IWL (26 przypadków). 

 

Rysunek 83: Liczba wskazań naruszania godności osobistej studentów 

Przypadki naruszania prywatności studentów sygnalizowało 51 respondentów, najczęściej studenci 

WNoZ (21 osób) i I WL (16 osób). 
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Rysunek 84: Liczba wskazań naruszania prywatności studentów 

Z dyskryminacją ze względu na płeć, ze strony pracowników administracji, spotkało się 47 badanych. 

Najczęściej problem ten zgłaszali studenci WNoZ (23 przypadki) i I WL (14 przypadków). 

 

Rysunek 85: Liczba wskazań dyskryminacji studentów ze względu na płeć 

45 respondentów zgłosiło przypadki dyskryminacji ze względu na ich poglądy, przekonania. 

Najczęściej problem ten deklarowali studenci WNoZ (21 wskazań) i IWL (15 wskazań). 

 

Rysunek 86: Liczba wskazań dyskryminacji studentów ze względu na poglądy, przekonania 
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5 

1 
2 

0 

6 

10 

4 

2 2 

15 

1 
0 

1 
0 

2 

I WL II WL WLD WF WNoZ

Naruszanie prywatności studentów przez pracowników administracji  

tylko jeden raz rzadko często

3 
2 

0 0 

5 

10 

5 

1 

4 

15 

1 
0 

1 
0 0 

I WL II WL WLD WF WNoZ

Dyskryminacja studentów przez pracowników admin. ze względu na płeć  

tylko jeden raz rzadko często

3 

1 

7 

10 

4 

1 
2 

12 

2 

0 
1 

0 

2 

I WL II WL WLD WF WNoZ

Dyskryminacja studentów przez pracowników admin. ze względu na 

poglądy, przekonania 

tylko jeden raz rzadko często



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY WARUNKÓW STUDIOWANIA  2015/2016 

74  

 

 

Rysunek 87: Liczba wskazań dyskryminacji studentów ze względu na narodowość, rasę 

11.2 | Naruszanie praw studentów przez nauczycieli akademickich 

 

Rysunek 88: Liczba wskazań naruszania praw studenckich przez nauczycieli akademickich 

Liczba przypadków różnego rodzaju naruszeń praw studenckich i dyskryminacji studentów ze strony 

nauczycieli akademickich zgłoszonych przez uczestników badania jest wyższa, niż miało to miejsce 

w przypadku pracowników administracji. Wagę tego problemu dodatkowo potwierdzają wypowiedzi 

studentów zgłoszone w innej ankiecie studenckiej (patrz: raport z wyników studenckiej ankiety oceny 

zajęć i nauczycieli akademickich). 

Najczęściej studenci sygnalizowali przypadki naruszenia ich godności osobistej (155 wskazań). 

Najwięcej tego typu zdarzeń zgłosili studenci I WL (56 przypadków) i studenci WNoZ (46 przypadków). 

W uwagach opisowych czytamy m.in.: 

„Pan dr … w sposób chamski i absolutnie nietaktowny zaatakował studentów na prelekcji z cytofizjologii 

obrażając i podważając umiejętności rodzicielskie rodziców ww studentów. Ja rozumiem wszelkie 

bezpośrednie przytyki jeśli zachowujemy się nieodpowiednio (choćby rozmawiamy podczas wykładu), ale 

swoimi komentarzami w kierunku moich (ja tak odebrałem jego chamską wypowiedź, do czego miałem 

absolutne prawo) rodzicieli nie pokazał, że jest godny tytułu docenta takiej uczelni jak WUM,...” (IWL) 

 „Brak szatni studenckiej dla kierunku fizjoterapia (lub jakiegokolwiek pomieszczenia) przy Klinice 

Ortopedii na Bródnie. Konieczność przebierania się do bielizny przy windach i salach pacjentów, ponieważ 

całościowa zmiana odzieży jest tam wymagana. Oddziaływało to niekorzystnie na późniejsze relacje 
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i pracę z pacjentami oraz skutkowało nieprzyzwoitymi komentarzami i spojrzeniami w stosunku do 

studentów. Sprawa zgłaszana do dziekanatu już kolejny rok z rzędu, w dalszym ciągu bez skutku.” (IIWL) 

„Na zajęciach z higieny wykonywano na forum grupy analizę składu ciała. Myślę że wiele studentów 

i studentek ma kompleksy z tym związane i było to dla nich upokarzające. Wystarczyłoby, żeby tą analizę 

wykonywały tylko chętne osoby, a nie obowiązkowo wszyscy studenci.” (IIWL) 

„Słowne obrazy ze strony nauczyciela, w obecności grupy nazywanie poszczególnych studentów głupimi, 

nie nadającymi się do studiów, umyślne potrącanie studentów przy tłumaczeniu zagadnień.” (IWL) 

„Na pracowni chemii organicznej prowadząca zajęcia w innej grupie  kazała studentkom z mojej grupy 

zmywać podłogę, mimo, że żadna nie przyczyniła się do jej zamoczenia, dodając komentarz "na naszej 

pracowni można nauczyć się wielu czynności przydatnych w życiu". Oprócz tego egzaminująca na 

zaliczeniu praktycznym, podczas rozmowy w sposób obraźliwy skomentowała "niewiedzę" matki jednej ze 

studentek.” (WF) 

„Jeden z nauczycieli akademickich przy całej grupie uznał za głupotę (używając dosłownie takiego 

stwierdzenia) to że moi rodzice nadali mi nietypowe imię (jeden z moich rodziców nie jest Polakiem)” 

(WLD) 

 

Rysunek 89: Liczba wskazań naruszania godności osobistej studentów 

Studenci sygnalizowali przypadki dyskryminacji ze względu na płeć (143 wskazania), w tym 11 osób 

poinformowało, że miało to miejsce „często”. Najwięcej tego typu zdarzeń zgłosili studenci I WL (67 

razy). W uwagach opisowych czytamy m.in.: 

„Dyskryminacja na oddziale chirurgicznym ze względu na to, że jestem kobietą.” (IWL) 

„Jedna z asystentek w Zakładzie … zdecydowanie faworyzuje kobiety, obraża mężczyzn, padają słowa 

o tym, że ,,mężczyźni zatrzymali się w ewolucji'', ,,panów pytać nie warto, i tak nic nie wiedzą''” (IWL) 

„Nauczyciel akademicki stwierdził, że na podstawie mojej płci i koloru włosów może mnie lekceważąco 

nazywać. Inny nauczyciel akademicki nie odpowiedział na moje powitanie, podczas gdy ze studentami płci 

męskiej witał się przez podanie ręki.” (IWL) 

„Jeden z fizjoterapeutów z Kliniki … wyśmiewał w rozmowach ze mną oraz z osobami postronnymi pracę, 

którą napisałam na zaliczenie przedmiotu. Drwił ze mnie podczas zajęć odbywających się na oddziale. 

Byłam jedyną kobietą w kilkuosobowej grupie studentów, która była do niego przypisana i tylko 

w stosunku do mnie zachowywał się tak szyderczo.” (IIWL) 

„W Zakładzie … studenci są wyzywani, a od niektóych wykładowców, jak jest się kobietą, można usłyszeć 

seksistowskie oraz skandaliczne teksty nawiązujące do seksu” (IWL) 

„z dyskryminacją ze względu na płeć, było to uwłaczające i niegodne jakiegokolwiek człowieka a tym 

bardziej asystenta WUM” (IWL) 

„zasugerowano mi, że 'na ładnej twarzy nikt jeszcze daleko nie zaszedł' chwilę po tym, gdy stwierdzono, 

że 'kobiety nie mają czego szukać na medycynie'” (IWL) 
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„zdarzały się uwagi asystentów  na temat tego czy kobiety powinny być lekarzami, czy nie powinny 

jednak zostać w domu i gotować, bo do tego są lepiej przystosowane” (IWL) 

„1) Na blokach operacyjnych studentki są faworyzowane przez chirurgów i profesorów - chętniej są brane 

jako asysta i na więcej im się pozwala niż studentom2) Na bloku operacyjnym zdarzało się, że chirurdzy 

naśmiewali się i robili głupie żarty ze studentów” (IIWL) 

„being a girl and having a male teacher stand over you looking down and talking down at you because its 

clear he thinks he is a guy and is more empowering and doesnt need to respect those younger and 

smaller than him.” (IIWL) 

„Asystent objaśniał preparaty sekcyjne jedynie osobom płci żeńskiej, męska część studentów była 

ignorowana.” (IIWL) 

„Krytykowanie kobiet i zarzucanie im bycia mniej inteligentnymi, bardziej wymyślnymi, itp. Niektórzy 

nauczyciele lubią indoktrynować nam swoje prywatne przekonania na przeróżne tematy (chociażby 

weganizm).” (IIWL) 

„Prowadzacy zajecia ze szpitala zakaźnego podczas zajec dyskryminowal ze wzgledu na plec i wyglad, 

skomentowal moj kolor szminki w sposob chamski i unizajacy” (WLD) 

„… pani prowadząca bardzo nie lubiła dziewczyn więc zawsze była nieuprzejma wzgędem nich, gardziła 

nimi i nic nie można było się dowiedzieć” (WNoZ) 

 

Rysunek 90: Liczba wskazań dyskryminacji studentów ze względu na płeć 

Z dyskryminacją ze względu na poglądy i przekonania spotkało się 91 uczestników badania, 

najczęściej studenci I WL (67 przypadków). Przykładowe komentarze studentów: 

„Dr … narzuca studentom swoje poglądy, które są krytyczne wobec: in vitro, aborcji, eutanazji oraz 

chirurgii plastycznej, twierdzi, że wszyscy którzy się na w/w procedury decydują są pacjentami 

psychiatrycznymi.” (IWL) 

„dyskryminacja związana z przekonaniami religijnymi” (IWL) 

„Pani która prowadziła zajęcia z etyki, nie potrafiła nawiązać z nami dialogu, który mógłby przekonać 

grupę do zmiany poglądów. Z jej wypowiedzi wynikało, że jeśli ktoś ma inne zdanie to jest niemoralny, 

w związku z tym dialog był niemożliwy.” (IWL) 

„za niewłaściwe uważam poruszanie w trakcie zajęć przez nauczycieli akademickich tematów politycznych 

czy światopoglądowych, wyrażanie swoich poglądów na ten temat, niekiedy bardzo krytycznych czy wręcz 

obraźliwych i pytanie o poglądy studentów, którzy w przypadku odmiennego zdania stawiani są 

"w gorszym świetle"” (IWL) 

„Zajęcia z etyki z p. …, narzucała swoje poglądy i nie przyjmowała opinii różniących się od jej 

światopoglądu. Źle traktowała studentów którzy mieli swoje zdanie.” (WF) 

„Krytykowanie Kościoła Katolickiego i katolików.” (WNoZ) 
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Rysunek 91: Liczba wskazań dyskryminacji studentów ze względu na poglądy, przekonania 

Respondenci zgłosili 73 przypadki naruszania prywatności studentów przez nauczycieli akademickich. 

Najczęściej problem ten sygnalizowali studenci WNoZ (28 przypadków) i IWL (27 przypadków), np.: 

„Głośne dyskutowanie na zajęciach personalnych wyników wejściówek w Zakładzie …. (IWL) 

 

Rysunek 92: Liczba wskazań naruszania prywatności studentów 

Z dyskryminacją ze względu na narodowość i rasę ze strony nauczycieli akademickich spotkały się 

34 osoby. Warto jednak ponownie zauważyć, że w ankiecie wzięła udział bardzo niewielka liczba 

studentów English Division, co może znacząco obniżać liczbę wskazań tego typu zjawisk. 

„szowinistyczne, homofobiczne i rasistowskie komentarze” (IWL) 

„Assuming someones background from the colour of their skin” (IIWL) 

 

Rysunek 93: Liczba wskazań dyskryminacji studentów ze względu na narodowość, rasę 

11 

4 

2 2 

13 

16 

7 

2 

5 

18 

3 
2 

1 
0 

5 

I WL II WL WLD WF WNoZ

Dyskryminacja studentów ze względu na poglądy, przekonania przez 

nauczycieli akademickich 

tylko jeden raz rzadko często

14 

4 4 

1 

8 

12 

5 

1 1 

18 

1 1 1 
0 

2 

I WL II WL WLD WF WNoZ

Naruszanie prywatności studentów przez nauczycieli akademickich 

tylko jeden raz rzadko często

4 

2 

0 0 

3 

5 5 

1 

2 

9 

1 1 1 

0 0 

I WL II WL WLD WF WNoZ

Dyskryminacja studentów ze względu na narodowość, rasę przez 

nauczycieli akademickich 

tylko jeden raz rzadko często



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY WARUNKÓW STUDIOWANIA  2015/2016 

78  

 

12 | Ocena infrastruktury 

Podobnie jak w ubiegłych latach, najwyżej ocenianym elementem infrastruktury Uczelni są 

warunki sanitarne oraz lokalowe (sale dydaktyczne). Jednocześnie, studenci uważają, że 

Uczelnia nie zapewnia im w wystarczającym stopniu miejsc do odpoczynku (np. w przerwie 

między zajęciami) oraz zaplecza socjalnego (stołówka, bufet) – te dwie cechy infrastruktury 

uzyskały najniższe oceny, niezależnie od ocenianego budynku. Średnio, infrastruktura WUM 

została oceniona na trójkę z plusem. Pierwsze miejsce wśród ocenianych budynków zajęło 

Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe (średnia 4,19) 

Ze względu na duże zróżnicowanie i specyfikę studiów na poszczególnych wydziałach i kierunkach trudno 

przedstawić jednoznaczną oceny infrastruktury z perspektywy studentów. Wśród ocenianych budynków 

można wyróżnić grupę tych, które spełniają bardzo wysokie standardy oraz tych, które wymagają dużych 

nakładów w celu dostosowania ich do średniego poziomu uczelnianego.  

Średnia ogólna ocena infrastruktury Uczelni (wyliczona na podstawie opinii studentów dotyczących 

warunków studiowania w wybranych budynkach WUM) wyniosła 3,55 (w porównaniu z 3,37 w roku 

2014/2015 i 3,49 w roku 20134/2014).  

Respondenci najwyżej ocenili warunki sanitarne (średnia 4,03 w porównaniu z 3,85 i 4,04 w ubiegłych 

latach) oraz warunki lokalowe tj. sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe (średnia 3,89 w porównaniu 

z 3,69 i 3,88), a najniżej zaplecze socjalne tj. stołówki, bufety (średnia 2,70). 

 

Rysunek 94: Średnie oceny infrastruktury WUM 

Poniższa tabela przedstawia budynki WUM ocenione przez uczestników badania: 
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Oceniany budynek (lokalizacja) liczba ocen 
średnia ocen  

(w skali 1-5) 
Pozycja w rankingu 

Centrum Dydaktyczne 271 3,67 IV 

Rektorat 228 3,82 III 

Centrum Biblioteczno-Informacyjne 202 4,01 II 

Centrum Sportowo-Rekreacyjne 84 4,19 I 

Collegium Anatomicum 64 3,16 VII 

Farmacja 62 2,71 VIII 

Ciołka 56 3,39 V 

Szpital Pediatryczny 51 3,34 VI 

Pawińskiego 33 -  

Nowogrodzka 21 -  

Miodowa 18 -  

Koszykowa 17 -  

ZIAM 15 -  

Oczki 12 -  

Emilii Plater 6 -  

Chemia UW 2 -  

Krakowskie Przedmieście 2 -  

Tabela 6: Budynki WUM oceniane w ankiecie 

Wyniki oceny poszczególnych budynków zostały przedstawione w kolejnych rozdziałach. W odniesieniu do 

budynków, które uzyskały mniej niż 50 opinii studentów zaprezentowano jedynie liczebności ilustrujące 

uzyskane rozkłady odpowiedzi, dające ogólny pogląd na to, jak budynki te są postrzegane przez 

studentów. Głębsza analiza, ze względu na niewielką liczbę ocen, byłaby w tych przypadkach nieuprawniona. 

Na wstępie warto zwrócić uwagę na kilka ogólnouczelnianych problemów sygnalizowanych przez 

studentów, m.in. na kwestie (poruszane także w poprzednich edycjach badania): 

 niedostatecznego zaplecza socjalnego, np.:  

„przed salami seminaryjnymi potrzeba więcej krzeseł/sof, miejsc do siedzenia, bo nie mieścimy się 

czekając na zajęcia. Przydałoby się też więcej ławek, zarówno koło szatni i bufetu jak i na pierwszym 

piętrze, przed aulami.”  

„Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby udostępnienie studentom mikrofalówek, co umożliwiłoby swobodne 

podgrzanie obiadu (zajęcia trwają czasem cały dzień). Ponad to byłoby to dobre wyjście dla osób, które 

muszą przestrzegać diety, więc nie mogą kupić ciepłego obiadu na stołówce. …” 

„Kiepska infrastruktura gastronomiczna” 

„Wciąż brakuje miejsca, w którym każdy student mógłby podgrzać sobie wodę na herbatę/kawę, a także 

odgrzać przygotowany wcześniej lunch/obiad. Jest to bardzo ważne, gdyż często z racji na długość zajęć, 

zajęcia dodatkowe, często sportowe, a co się z tym wiąże - długie godziny przebywania poza miejscem 

zamieszkania, warto byłoby mieć możliwość zjedzenia zdrowego, przygotowanego samemu posiłku, 

a póki co jest to niemalże niemożliwe. …” 

 palenia papierosów przed wejściem do budynków WUM np. 

„Jestem osobą nie palącą, bardzo przeszkadza mi przechodzenie przez dym papierosowy gdy chcę dostać 

się do budynku. …” 

„Przed wejściem … chciałabym, żeby wprowadzono zakaz palenia, bo często wychodząc z egzaminu 

wchodzi się chcąc nie chcąc w chmurę dymu…” 

„Palenie papierosów przez pracowników przy wejsciu powinno być zakazane! Powinno sie wyznaczyc im 

inne miejsce albo ewenualnie jakos obudowac to obecne.” 
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„Może istnieje możliwość by usunąć "palarnię" sprzed wejścia. Nie da się wytrzymać wchodząc do CBI.” 

„Notoryczne palenie papierosów przez pracowników centrum dydaktycznego oraz wielu studentów 

sprawia, że wchodzenie do tego budynku … stanowi bardzo duży dyskomfort. Ponadto, w związku z tym, 

bardzo często dym tytoniowy dostaje się też do samego budynku w okolicach wyjść (szczególnie 

głównego). Zdarzały się także pojedyncze przypadki palenia papierosów w toaletach (męskich).” 

„…In the physiology and genetics building (Pawińskiego) employees are … smoking in the basement!...” 

 „Rozwiązania dotyczące palenia papierosów w większości lokalizacji na terenie uniwersytetu są wysoce 

niezadowalające. Mimo zakazu palenia wewnątrz budynków przed prawie wszystkimi wejściami do 

budynków gromadzą się palacze, co uniemożliwia wchodzenie lub wychodzenia z budynków bez 

wdychania dymu tytoniowego.” 

„…Uważam …, że powinno się znaleźć jakiś sposób na ogromne grupy osób, w tym także studentów, 

palących przed głównym wejściem do CD (a także innych budynków kampusu). Rozumiem osoby, które 

palą papierosy i fakt, że powinny mieć określone miejsce, w którym można to robić. Jednak z mojego 

punktu widzenia przechodzenie przez wiecznie obecną zasłonę dymną przed głównym wejściem do 

budynku jest niedopuszczalne! Dotyczy to zarówno CD, CBI jak i Szpitala Pediatrycznego, ten ostatni 

wzbudza moje największe negatywne emocje, gdyż gdzie jak gdzie, ale w miejscu, w którym dziennie 

pojawia się ogromna liczba małych dzieci, chorych, często noworodków i niemowląt nie powinny mieć 

miejsca takie zachowania. Wydaje mi się, że na terenie tych obiektów powinny zostać zorganizowane 

palarnie, w których można palić papierosy, jednocześnie nie powinno odbywać się to przed głównym 

wejściem, a w określonych miejscach,  których nie przeszkadzałoby to osobom niepalącym.  …” 

„…Warto rozwiązać sprawę palenia papierosów przed CBI i CD, ponieważ zaraz przed samymi drzwiami 

wejściowymi do obu budynków gromadzą się osoby palące i żeby wejść do budynku, trzeba przejść przez 

kłęby szkodliwego dymu papierosowego, co dla mnie, jako osoby niepalącej jest bardzo nieprzyjemne. 

Strefy dla palaczy powinny być oddalone od miejsc, przez które osoby niepalące muszą przechodzić. …” 

„Studenci i pracownicy palą papierosy przy wejściu do CD, CBI i przy drugim wejściu do rektoratu. Jest to 

wręcz odrzucające zważywszy, że to jednak uczelnia medyczna promująca zdrowie.” 

 infrastruktury dla rowerów - studenci postulują rozbudowę infrastruktury rowerowej (parkingów, 

stacji Veturilo) oraz poprawę ochrony rowerów zostawianych przy budynkach (kradzieże), np.: 

„… brak stacji rowerów miejskich veturilo (przy CD/CBI/rektoracie). Najbliższy dopiero przy kampusie UW.” 

„brak veturilo” 

„Na terenie kampusu warto zamontować więcej stojaków na rowery” 

„Kampus Banacha: za mało stojaków na rowery, przy szpitalu pediatrycznym ustawione za blisko siebie …” 

„Został ukradziony mi rower, który został przypięty do stojaków przy CBI, pod łącznikiem między CBI 

a rektoratem. Obszar ten jest objęty monitoringiem, jednak informatycy nie wyrazili zgody na 

udostępnienie mi nagrania z zarejestrowanej kamery, z danego obszaru, o danym czasie. Usprawiedliwili 

się potrzebą nakazu z policji. Udałam się na najbliższy komisariat policji, jednak tam policjanci nie 

potrafili znaleźć czasu dla mnie w tak błahej sytuacji i wysunęli propozycję, żebym udała się na 

jakikolwiek inny komisariat policji. … Słyszałam też o innych przypadkach kradzieży rowerów na naszej 

uczelni. Wiem także, że jednej koleżance w podobnej sytuacji informatycy udostępnili nagranie bez 

nakazu policyjnego. Powinna być ta kwestia uregulowana prawnie, żeby wszyscy studenci byli równo 

traktowani. Ponad to, wnoszę prośbę o zwiększenia bezpieczeństwa. Takie niedopatrzenia w ochronie 

terenu kampusu mogą mieć zatrważające skutki.” 

„Ciągłe kradzieże rowerów - warto by było skierować kamery na stojaki rowerowe. …” 

„przydała by się dobrej jakości kamera skierowana na rowery bo kradną!” 

 preferencyjnych warunków studiowania dla studentów ED 

 „English Division ma lepsze warunki studiowania niż polscy studenci, co nie jest sprawiedliwe, ponieważ 

jesteśmy na polskiej uczelni. Dostają lepsze sale (częściej mają zajęcia w CBI) i musimy im odstępować 

pomieszczenia, mimo że jest ich mniej.” (IWL) 
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12.1 | Ocena Centrum Dydaktycznego 

Centrum Dydaktyczne, ocenione przez 271 studentów, uplasowało się na czwartym miejscu najlepiej 

ocenionych budynków WUM ze średnią wszystkich aspektów wynoszącą 3,67 (w skali 1-5; w porównaniu 

z 3,66 i 3,77 w dwóch poprzednich edycjach ankiety). Uczestnicy badania najwyżej ocenili warunki 

sanitarne panujące w budynku, a najniżej dostępne w tym budynku zaplecze socjalne (stołówka, bufet). 

 

Rysunek 95: Ocena Centrum Dydaktycznego 

Centrum Dydaktyczne średnia ocen 

warunki sanitarne 4,27 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 3,92 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 3,90 

dostęp do Internetu (WiFi) 3,87 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3,60 

możliwość przebrania się 3,60 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3,47 

system centralnego wydruku 3,45 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 3,43 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 3,21 

ogólna średnia wszystkich ww. aspektów 3,67 

Tabela 7: Średnie oceny Centrum Dydaktycznego 
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W swoich wypowiedziach opisowych studenci zwracali uwagę na następujące słabe strony CD: 

 małe, słabo wentylowane (klimatyzowane) sale dydaktyczne 

„Sale w CD są źle wentylowane.” 

„Brak klimatyzacji i skutecznej wentylacji praktycznie uniemożliwia skorzystanie z zajęć w cieplejsze dni. 

…” 

„W CD sale "ćwiczeniowe są często za małe (sale w których są stoły). Sale "seminaryjne" wystarczają.” 

 niewygodne krzesła i nieodpowiednie stoliki w salach dydaktycznych 

„…W salach są bardzo niewygodne stoliki (te rozkładane) wszystko z nich spada i miesci się na nich tylko 

zeszyt..…” 

„W CD niewygodne drewniane fotele (dlatego często bardzo puste).” 

 niedostateczna liczba miejsc do odpoczynku i nauki np. w przerwie między zajęciami 

„…Można również pomyśleć o dodatkowych kanapach i sofach na korytarzach w miarę możliwości, bo 

studenci (szczególnie na 1. piętrze) często muszą siedzieć na podłodze.” 

„Nie ma gdzie usiąść między zajęciami. …” 

„zarówno na piętrze jak i na parterze przed salami seminaryjnymi potrzeba więcej krzeseł/sof, miejsc do 

siedzenia, bo nie mieścimy się czekając na zajęcia. Przydałoby się też więcej ławek, zarówno koło szatni i 

bufetu jak i na pierwszym piętrze, przed aulami. No i czekając przed aulą B jest słabe światło, jest tam 

dość ciemno, co  utrudnia sprawę, jeśli chce się jeszcze coś powtórzyć” 

 niewystarczające zaplecze socjalne 

„Nie rozumiem też, czemu zlikwidowano automaty ze zdrową żywnością, zainstalowane w zeszłym roku 

w podziemiach CD (jeżeli tam się nie przyjęły, wystarczyło zmienić lokalizację). Stołówka mieszcząca się 

w CD jest naprawdę droga i niesmaczna (a całe życie jadam na szkolnych stołówkach, więc można by 

pomyśleć, że jestem wszystkożerna).” 

  kwestia palenia papierosów 

„…Warto rozwiązać sprawę palenia papierosów przed … CD, ponieważ zaraz przed samymi drzwiami 

wejściowymi do obu budynków gromadzą się osoby palące i żeby wejść do budynku, trzeba przejść przez 

kłęby szkodliwego dymu papierosowego, co dla mnie, jako osoby niepalącej jest bardzo nieprzyjemne. 

Strefy dla palaczy powinny być oddalone od miejsc, przez które osoby niepalące muszą przechodzić….” 

„Studenci i pracownicy palą papierosy przy wejściu do CD, …. Jest to wręcz odrzucające zważywszy, że to 

jednak uczelnia medyczna promująca zdrowie.” 
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12.2 | Ocena Rektoratu 

Budynek Rektoratu, oceniony przez 228 studentów, uplasował się na trzecim miejscu najwyżej 

ocenionych budynków WUM, ze średnią 3,82 (w porównaniu z 3,79 i 3,82 w dwóch poprzednich edycjach 

ankiety). Najwięcej pozytywnych odpowiedzi studentów uzyskały warunki sanitarne i lokalowe. Najniżej 

oceniono dostępność miejsc do odpoczynku. 

 

Rysunek 96: Ocena Rektoratu 

Rektorat średnia ocen 

warunki sanitarne 4,15 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 4,13 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 3,98 

dostęp do Internetu (WiFi) 3,97 

system centralnego wydruku 3,79 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3,76 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3,73 

możliwość przebrania się 3,64 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 3,52 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 3,51 

ogólna średnia wszystkich ww aspektów 3,82 

Tabela 8: Średnie oceny Rektoratu 
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12.3 | Ocena Centrum Biblioteczno-Informacyjnego 

Patrz także: rozdział 9.  

Centrum Biblioteczno-Informacyjne oceniło 202 studentów. Ze średnią 4,01, budynek zajął drugie 

miejsce wśród najwyżej ocenionych budynków WUM. Najwięcej pozytywnych odpowiedzi studentów 

uzyskały warunki sanitarne i stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Najniżej oceniono zaplecze socjalne. 

 

Rysunek 97: Ocena CBI 

Centrum Biblioteczno-Informacyjne średnia ocen 

warunki sanitarne 4,61 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 4,46 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 4,40 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 4,33 

dostęp do Internetu (WiFi) 4,30 

system centralnego wydruku 3,88 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3,75 

możliwość przebrania się 3,74 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 3,74 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 2,83 

ogólna średnia wszystkich ww aspektów 4,01 

Tabela 9: Średnie oceny CBI 
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12.4 | Ocena Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 

W roku 2015/2016, budynek Centrum Sportowo-Rekreacyjnego został oceniony po raz pierwszy i od razu 

uplasował się na pierwszym miejscu wśród ocenianych budynków WUM (średnia 4,19). Najwyżej 

oceniono warunki lokalowe (98% badanych uznało je za „bardzo dobre” lub „dobre”, średnia ocen 4,78). 

Zdecydowanie najgorzej oceniono zaplecze socjalne (blisko połowa ocen negatywnych; średnia 2,53). 

 

Rysunek 98: Ocena Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 

Centrum Sportowo-Rekreacyjne średnia ocen 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 4,78 

warunki sanitarne 4,75 

możliwość przebrania się 4,70 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 4,34 

dostęp do Internetu (WiFi) 4,16 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 4,15 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3,81 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 3,74 

system centralnego wydruku 3,60 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 2,53 

ogólna średnia wszystkich ww aspektów 4,19 

Tabela 10: Średnie oceny Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 
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12.5 | Ocena Collegium Anatomicum 

 

Rysunek 99: Ocena Collegium Anatomicum 

Collegium Anatomicum średnia ocen 

warunki sanitarne 3,67 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 3,64 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3,54 

możliwość przebrania się 3,39 

system centralnego wydruku 3,35 

dostęp do Internetu (WiFi) 3,33 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3,32 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 3,02 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 2,00 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 1,83 

ogólna średnia wszystkich ww aspektów 3,16 

Tabela 11: Średnie oceny Collegium Anatomicum 
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12.6 | Ocena budynku Farmacji 

 

Rysunek 100: Ocena budynku Farmacji 

budynek Farmacji średnia ocen 

system centralnego wydruku 3,42 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 3,07 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3,05 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 2,85 

dostęp do Internetu (WiFi) 2,72 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 2,69 

warunki sanitarne 2,66 

możliwość przebrania się 2,49 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 2,43 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 1,77 

ogólna średnia wszystkich ww aspektów 2,71 

Tabela 12: Ocena budynku Farmacji 
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12.7 | Ocena budynku na ul. Ciołka 

 

Rysunek 101: Ocena budynku przy ul. Ciołka 

budynek przy ul. Ciołka średnia ocen 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 4,17 

warunki sanitarne 4,11 

możliwość przebrania się 3,89 

dostęp do Internetu (WiFi) 3,85 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3,83 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 3,80 

system centralnego wydruku 3,78 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3,02 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 2,43 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 1,59 

ogólna średnia wszystkich ww aspektów 3,39 

Tabela 13: Ocena budynku przy ul. Ciołka 
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12.8 | Ocena Szpitala Pediatrycznego 

 

Rysunek 102: Ocena Szpitala Pediatrycznego 

Szpital Pediatryczny średnia ocen 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 4,75 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 4,29 

warunki sanitarne 4,08 

możliwość przebrania się 3,82 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3,82 

system centralnego wydruku 2,93 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 2,91 

dostęp do Internetu (WiFi) 2,67 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 2,31 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 1,51 

ogólna średnia wszystkich ww aspektów 3,34 

Tabela 14: Ocena Szpitala Pediatrycznego 
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12.9 | Ocena budynku na ul. Pawińskiego 

Budynek na ul. Pawińskiego oceniły 33 osoby.  

ocena budynku przy ul. Pawińskiego 
dobrze i  
b. dobrze 

źle i  
b. źle 

średnio 

dostęp do Internetu (WiFi) 12 13 4 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 11 12 8 

warunki sanitarne 9 9 15 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 7 10 6 

możliwość przebrania się 5 13 8 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 3 22 8 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 2 24 7 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 2 28 3 

system centralnego wydruku 0 11 5 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 0 25 1 

Tabela 15: Ocena budynku przy ul. Pawińskiego – rozkład odpowiedzi 

12.10 | Ocena budynku na ul. Nowogrodzkiej 

Budynek przy ul. Nowogrodzkiej oceniło 21 osób.  

ocena budynku na ul. Nowogrodzkiej 
dobrze i  

b. dobrze 

źle i  

b. źle 
średnio 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 9 8 3 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 7 6 7 

warunki sanitarne 6 9 5 

dostęp do Internetu (WiFi) 5 8 3 

możliwość przebrania się 5 9 4 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 4 7 4 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 4 8 8 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 2 12 5 

system centralnego wydruku 1 6 1 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 1 14 2 

Tabela 16: Ocena budynku przy ul. Nowogrodzkiej – rozkład odpowiedzi 
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12.11 Ocena budynku na ul. Miodowej 

Budynek przy ul. Miodowej oceniło 18 osób. 

ocena budynku przy ul. Miodowej 
dobrze i  
b. dobrze 

źle i  
b. źle 

średnio 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 7 5 6 

możliwość przebrania się 4 10 4 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 3 11 4 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 2 13 3 

warunki sanitarne 2 15 1 

dostęp do Internetu (WiFi) 1 14 1 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 1 14 3 

system centralnego wydruku 0 9 1 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 0 15 1 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 0 15 0 

Tabela 17: Ocena budynku przy ul. Miodowej – rozkład odpowiedzi 

12.12 | Ocena budynku na ul. Koszykowej 

Budynek przy ul Koszykowej oceniło 17 osób. 

ocena budynku przy ul. Koszykowej 
dobrze i  
b. dobrze 

źle i  
b. źle 

średnio 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 4 5 7 

dostęp do Internetu (WiFi) 3 5 6 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3 9 3 

możliwość przebrania się 3 9 1 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 2 11 3 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 1 11 1 

system centralnego wydruku 0 7 2 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 0 13 3 

warunki sanitarne 0 13 2 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 0 15 1 

Tabela 18: Ocena budynku przy ul. Koszykowej – rozkład odpowiedzi 
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12.13 | Ocena budynku ZIAM 

Budynek ZIAM oceniło 15 osób. 

ocena budynku ZIAM 
dobrze i  
b. dobrze 

źle i  
b. źle 

średnio 

warunki sanitarne 8 2 5 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 8 5 2 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 7 2 6 

dostęp do Internetu (WiFi) 6 6 3 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 5 6 4 

system centralnego wydruku 2 6 1 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 2 8 4 

możliwość przebrania się 1 9 5 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 1 11 3 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 1 11 1 

Tabela 19: Ocena budynku ZIAM – rozkład odpowiedzi 

12.14 | Ocena budynku na ul. Oczki 

Budynek przy ul. Oczki oceniło 12 osób. 

ocena budynku przy ul. Oczki 
dobrze i 
b. dobrze 

źle i b. 
źle 

średnio 

możliwość przebrania się 4 4 1 

warunki sanitarne 4 5 1 

dostęp do Internetu (WiFi) 3 4 1 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3 4 2 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 2 5 5 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 2 5 1 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 2 7 1 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 1 5 0 

system centralnego wydruku 1 5 0 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 1 6 2 

Tabela 20: Ocena budynku przy ul. Oczki – rozkład odpowiedzi 
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12.15 | Ocena budynku na ul. Emilii Plater 

Budynek przy ul. Emilii Plater oceniło 6 osób. 

ocena budynku przy ul. Emilii Plater 
dobrze i b. 

dobrze 
źle i b. 

źle 
średnio 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 5 0 1 

możliwość przebrania się 4 0 2 

warunki sanitarne 3 0 2 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3 1 1 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 1 2 2 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 1 3 2 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 1 4 0 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 0 3 2 

system centralnego wydruku 0 4 2 

dostęp do Internetu (WiFi) 0 5 0 

Tabela 21: Ocena budynku przy ul. Emilii Plater – rozkład odpowiedzi 

12.16  Ocena Budynku Chemia UW  

Budynek Chemia UW przy ul. Żwirki i Wigury oceniły 2 osoby. 

12.17 Ocena Budynku przy ul Krakowskie Przedmieście  

Budynek przy ul Krakowskie Przedmieście oceniły 2 osoby. 
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13 | Ocena akademików 

Tak jak w poprzednich edycjach, ocena Domów Studenta WUM jest zróżnicowana i wynika 

z oceny szeregu elementów składających się na poziom codziennego życia w akademiku. 

Przynajmniej część z krytycznie ocenianych elementów może być wyeliminowana  niewielkim 

nakładem środków finansowych oraz zmianami organizacyjnymi 

Podobnie jak w poprzednich latach, tylko niewielka część respondentów to mieszkańcy uczelnianych 

domów studenckich (134 osoby, tj. ok. 6% respondentów). Zdecydowana większość z nich (79%) to 

mieszkańcy Domów Studenta nr 2 i 1.  

 

Rysunek 103: Domy studenckie ocenione przez uczestników badania deklarujących mieszkanie w akademiku 

W przypadku Domu Studenta Nr 1 (ocenionego przez ponad 57 osób) rozkłady odpowiedzi 

zaprezentowano w postaci odsetków. W pozostałych przypadkach przedstawiono rozkłady liczebności.  

13.1 | Ocena Domu Studenta nr 1 

Akademik oceniło 57 mieszkańców.  

 

Rysunek 104: Średnie oceny wybranych elementów Domu Studenta Nr 1 (w skali 1-5) 
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Rysunek 105: Oceny wybranych elementów Domu Studenta Nr 1 (w skali 1-5) 

W wypowiedziach opisowych studenci zwrócili uwagę na: 

 utrzymanie czystości 

„Łazienki w czasie weekendu są bardzo brudne…” 

„zatrudnić sprzątaczki również w weekendy (przynajmniej co 2) lub stosować sankcje dla osob, które 

robia bałagan np. zostawiając swoje brudne naczynia w kuchni!” 

 kradzieże 

„…W kuchni zdarzają się kradzieże - przydałby się monitoring”. 

 wysokość opłat 

„Minusem jest bardzo wysoka cena za nocleg dla osoby z poza akademika przyjeżdzającej w odwiedziny 

do mieszkańca domu studenckiego” 

 złą jakość Internetu 

„Internetu w akademiku praktycznie nie ma. Jest bardzo słaba jakość połączenia WiFi. Nie da się oglądać 

filmów, pobierać żadnych programów ani książek. Czasem połączenie jest tak fatalne, że nie da się nawet 

znaleźć żadnych informacji, nie mówiąc o pobraniu np. prezentacji w celu przygotowania się do zajęć.” 

„W niektórych pokojach w ogóle nie działa wi-fi, …” 
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13.2 | Ocena Domu Studenta nr 2 

Akademik oceniło 48 mieszkańców.  

Oceniany element 
bardzo 

źle 
źle 

ani źle,  
ani dobrze 

dobrze 
bardzo 
dobrze 

warunki  sanitarne 2 9 14 16 7 

wielkość pokoi 8 13 12 6 8 

umeblowanie pokoi 1 7 14 16 10 

oświetlenie pokoi 4 6 13 16 9 

dostęp do pokoju cichej nauki 2 5 7 17 13 

dostęp do internetu 14 12 8 9 5 

rozwiązanie dot. kwestii palenia papierosów 1 7 12 9 19 

funkcjonowanie administracji akademika 0 5 8 18 16 

siłownia 0 2 4 14 14 

klub 10 7 3 7 3 

sala telewizyjna 1 6 10 9 4 

sala komputerowa 6 11 4 9 5 

Tabela 22: Rozkład odpowiedzi oceniających wybrane elementy Domu Studenta Nr 2 

W swoich wypowiedziach opisowych studenci zwracali uwagę na problemy z: 

 internetem 

„Internet jest tak słaby, że wypełniam już 2 raz tę ankietę, bo przy wysyłaniu ostatniej zerwało łącze. 

Można z niego korzystać tylko w godzinach 11-14 gdy wszyscy są na zajęciach. Wieczorem często 

wyrzuca z sieci i nie można się uczyć z materiałów umieszczonych w sieci.” 

„Need … faster internet that doesn't disconnect often. 

 wyposażeniem 

“KONIECZNIE potrzebne są nowe piekarniki.” 

 wentylacją 

 „… grzyb w wentylacji. Przydaloby się tez sprawdzić wentylacje w pokojach bo spory zaduch jest często 

mimo wietrzenia. Ponadto wieje z okien bardzo zimą, przydaloby sie je dodatkowo uszczelnić” 

„…Na drugim piętrze w łazience okropnie hałasuje wentylator i jest niesamowicie zabrudzony.” 

„…The temperature in dorms is unreal - in winter the heating was broken which was ridiculous in -15 

degrees. Now in the summer months it is ridiculously hot however there and no ceiling fans or fans 

provided in general yet there is AC in the admin office ….” 

„…Powinny zostać sprawdzone kratki wentylacyjne w pokojach, ponieważ cały czas jest duszno 

niezależnie od wietrzenia pokoju, w ciepłe miesiące trzeba spać przy otwartym oknie co skutkuje 

częstymi przeziębieniami” 

 czystością w ogólnodostępnych pomieszczeniach (łazienki, kuchnia) 

„Niestety czasem zdarzały się takie przezroczyste robaki pod prysznicami …” 

„W tym roku kilka razy miałam "przyjemność" znaleźć pod prysznicem glisty różnej wielkości (od 2cm 

długości do 10cm długości). Okropne. ….” 

„please get proper cleaning Staff …” 
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Studenci anglojęzyczni zwracali uwagę na trudności komunikacyjne z pracownikami akademików (brak 

znajomości jęz. angielskiego), sposób odnoszenia się pracowników do studentów oraz inne problemy 

pojawiające się w trakcie mieszkania w akademiku, w tym zachowanie studentów zagranicznych 

przyjeżdżających na WUM w ramach programów wymiany międzynarodowej (programu ERASMUS), np.: 

„Need more English speaking staff, only the two main administrators can speak English and only one of 

the receptionists on the English division side can speak English.Some of the receptionists are very rude 

and yell at you in Polish. On the Polish side one receptionists in particular makes gross remarks about the 

foreign students (you do not need to be fluent in the Polish language to know you are receiving racist 

abuse in Polish the demeanour, vocabulary delivery and aggressive nature of the receptionists is enough 

as well as translations from equally disgusted and shocked Polish students). Some of the "dislike" can be 

attributed to having to deal with the ERASMUS students who are well known for their bizarre behaviour. 

However the English division students should not be put in the same boat. I also believe less ERASMUS 

should be housed in the Karolkowa Dormitory, making more rooms available for the English Division 

students. … it is difficult, expensive and somewhat pointless for me to find private accommodation now 

and I believe if more rooms were made available (with less given to ERASMUS) it would possible to house 

all students who apply (including re-applicants).” 

“It is extremely difficult to study in dorms as the erasmus students are not provided with appropriate 

space to party and it can be very disruptive…. Ola who is the receptionist on the ED side is super nice and 

amazing. She is however the only exception, everyone else speaks little to no english which is difficult to 

deal with if you have problems outside of admin hours.” 

“Need english speaking secretaries in the english division side …” 

“please get proper cleaning staff and ladies in the offices that speak english for the english division, you 

go to the pani with a problem and the answer is always "co?" and then youre just there like "emm, 

mowie bardzo troche po polsku". This is not the administration ladies i mean, its the women sitting in the 

entrance all day. Pani Monica and Pani Agnieshka in admin are lovely, very student friendly, always trying 

to help.” 

“Nie mieszkałem nigdy w akademiku ale przez 5 lat opiekowałem sie erasmusami ktorzy przyjezdzaja na 

nasza uczelnie na wymianę. Wydaję mi się, że bardzo złe jest to, że panie z akademika sa bardzo 

niemiłe, aroganckie, niedotrzymujące słowa, nie potrafią mówić po angielsku co utrudnia wszytkie 

sprawy. Bardzo często w kontaktach ze studentami WUMu ktorzy sa mentorami erasmusów są chamskie 

i zachowują sie nieadekwatnie. …” 

„The students (and cleaning staff and some reception ladies) smoke at 2 places, some at the front door 

so the smell of smoke easily goes into the rooms facing the entrance of the building which is a bit 

bothering. And there is only one reception lady who speaks english, it would be better if the others did 

too.” 
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13.3 | Ocena Domu Studenta „Sarna” 

Akademik oceniło jedynie 14 mieszkańców. 

Oceniany element 
bardzo 

źle 
źle 

ani źle, 
ani dobrze 

dobrze 
bardzo 
dobrze 

warunki  sanitarne 0 0 1 6 7 

wielkość pokoi 0 0 1 7 6 

umeblowanie pokoi 0 0 4 6 4 

oświetlenie pokoi 0 2 4 3 5 

dostęp do pokoju cichej nauki 4 3 3 0 3 

dostęp do internetu 1 2 3 4 4 

rozwiązanie dot. kwestii palenia papierosów 0 3 3 2 6 

funkcjonowanie administracji akademika 1 0 1 5 7 

siłownia 8 2 2 1 0 

klub 9 1 1 1 0 

sala telewizyjna 1 1 2 5 4 

sala komputerowa 6 0 1 1 0 

Tabela 23: Rozkład odpowiedzi oceniających wybrane elementy Domu Studenta „ Sarna” 

„AKADEMIK powinien być przyznawany w pierwszej kolejności studentom, którzy mieszkali w nim 

w latach ubiegłych, bez składania ponownie wniosków i zbyt dużej ilości dokumentów, stanowi to 

utrudnienie, gdyż nie mieszkamy w miejscowościach, w których jesteśmy zameldowani, terminy 

składania wniosków są zbyt wczesne, nie mamy możliwości na czas zebrać wszystkich dokumentów.” 

„Sarna dysponuje jedynie dwoma pokojami cichej nauki, do których dostęp trzeba rezerwować 

z wyprzedzeniem. Dwa pokoje to zdecydowanie za mało dla takiej ilości osób, jaka zamieszkuje 

w akademiku.” 
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13.4 | Ocena Domu Studenta 2 „Bis” 

Akademik oceniło 8 mieszkańców. 

Oceniany element 
bardzo 

źle 
źle 

ani źle, 

ani dobrze 
dobrze 

bardzo 

dobrze 

warunki  sanitarne 0 1 1 4 2 

wielkość pokoi 0 0 1 3 4 

umeblowanie pokoi 0 0 3 4 1 

oświetlenie pokoi 0 1 2 3 2 

dostęp do pokoju cichej nauki 1 0 2 4 0 

dostęp do internetu 2 1 2 2 1 

rozwiązanie dot. kwestii palenia papierosów 2 0 4 0 1 

funkcjonowanie administracji akademika 1 2 1 3 1 

siłownia 0 3 2 1 1 

klub 0 2 2 1 0 

sala telewizyjna 1 0 1 1 0 

sala komputerowa 1 0 1 2 0 

Tabela 24: Rozkład odpowiedzi oceniających wybrane elementy Domu Studenta 2 „Bis” 

13.5 | Ocena Domu Studenta „Rogaś” 

Akademik oceniło 7 mieszkańców.  

Oceniany element 
bardzo 

źle 
źle 

ani źle, 
ani dobrze 

dobrze 
bardzo 
dobrze 

warunki  sanitarne 1 0 0 1 5 

wielkość pokoi 1 0 0 2 4 

umeblowanie pokoi 0 0 1 3 3 

oświetlenie pokoi 0 1 3 2 1 

dostęp do pokoju cichej nauki 0 1 5 1 0 

dostęp do internetu 0 1 0 3 3 

rozwiązanie dot. kwestii palenia 
papierosów 

0 1 3 1 2 

funkcjonowanie administracji akademika 0 1 1 3 2 

siłownia 2 1 1 1 0 

klub 1 1 1 0 0 

sala telewizyjna 0 2 4 0 0 

sala komputerowa 0 1 1 0 0 

Tabela 25: Rozkład odpowiedzi oceniających wybrane elementy Domu Studenta „Rogaś”  
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14 | Lista sekretariatów ocenionych przez studentów 

Ocenione Sekretariaty I WL: 
I Katedra i Klinika Kardiologii 
I Katedra Pediatrii 
I Katedra Położnictwa i Ginekologii 
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
I Klinika Położnictwa i Ginekologii 

I Zakład Radiologii Klinicznej 
II Katedra Pediatrii 
II Katedra Położnictwa i Ginekologii 
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
II Klinika Położnictwa i Ginekologii 
II Zakład Radiologii Klinicznej 
Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego 

Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii 

Katedra Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii 
Katedra i Klinika Dermatologiczna 
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych 
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych 
Katedra i Klinika Neurologii 
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 

Katedra i Klinika Otolaryngologii 
Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii 
Katedra i Klinika Psychiatryczna 
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej 
Katedra i Zakład Biochemii 

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 
Katedra i Zakład Patomorfologii 
Katedra Medycyny Społecznej 
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej 
Klinika Chirurgii Dziecięcej 

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci 
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 
Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii 
Klinika Neurochirurgii 
Klinika Pediatrii 
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego 
Klinika Rehabilitacji 

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej 

Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii 
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego 
Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej 
Zakład Genetyki Medycznej 
Zakład Historii Medycyny 
Zakład Immunologii 

Zakład Medycyny Nuklearnej 
Zakład Medycyny Ratunkowej 
Zakład Medycyny Sądowej 
Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny 
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Ocenione sekretariaty II WL: 
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej 
II Klinika Psychiatryczna 

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 
Katedra Dermatologii i Wenerologii 
Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych 
Katedra i Klinika Okulistyki 
Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej 
Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych 

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego 
Klinika Kardiologii 
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej 
Klinika Neurochirurgii 
Klinika Neurologii 
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji 
Klinika Psychiatrii 

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego 
Zakład Biochemii 
Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny 
Zakład Diagnostyki Obrazowej 
Zakład Epidemiologii 
Zakład Psychologii Medycznej 
Zakład Radiologii Pediatrycznej 

Zakład Rehabilitacji 
Zakład Rehabilitacji Klinicznej 

 

Ocenione sekretariaty WLD: 
Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 
Zakład Ortodoncji 
Zakład Stomatologii Zachowawczej 

Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej 
Klinika Otorynolaryngologii 
Katedra Protetyki Stomatologicznej 
Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej 
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia 
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii 

Katedra Stomatologii Zachowawczej 
Zakład Stomatologii Dziecięcej 

 

Ocenione sekretariaty WF: 

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej 
Zakład Fizjologii i Patofizjologii Człowieka 
Zakład Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych 
Zakład Chemii Organicznej 

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii 
Zakład Biologii Molekularnej 
Zakład Farmacji Stosowanej 
Katedra Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii 
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej 
Zakład Toksykologii 

Zakład Chemii Leków 
Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej 
Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej 
Zakład Badania Środowiska 
Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej 
Zakład Farmakoekonomiki 
Zakład Bioanalizy i Analizy Leków 

Zakład Chemii Fizycznej 
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Ocenione sekretariaty WNoZ: 
Katedra Zdrowia Publicznego 
Zakład Żywienia Człowieka 
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej 

Zakład Zdrowia Publicznego 
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa 
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego 
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii 
Zakład Biologii Medycznej 
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego 

Zakład Profilaktyki Onkologicznej 
Zakład Ratownictwa Medycznego 
Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia 
Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka 
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 
Klinika Geriatrii 

 

Ocenione sekretariaty jednostek ponadwydziałowych 
Studium Medycyny Katastrof 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
Biblioteka Główna 
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15 | Najważniejsze ustalenia 

W 2015/2016 r., po raz trzeci zebrane zostały opinie studentów na temat jakości warunków studiowania 

i form wsparcia studentów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (w tym zajęć adaptacyjnych, 

pracy dziekanatów, Działu Obsługi Studentów i sekretariatów jednostek dydaktycznych, infrastruktury, 

biblioteki, organizacji studenckich, Wirtualnego Dziekanatu, stron internetowych i informacji dla 

studentów, akademików, itp.). 

Podobnie jak w poprzednich latach, w badaniu wzięło udział blisko 27% studentów. Najliczniejszą 

grupę respondentów ponownie stanowili studenci I Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauki o Zdrowiu, 

a największe zainteresowanie wśród studentów wywołał blok pytań dotyczący pracy dziekanatów. 

W stosunku do poprzednich edycji badania, ocena wszystkich aspektów zajęć adaptacyjnych uległa 

poprawie. W opinii większości respondentów (84%) zajęcia adaptacyjne zostały dobrze zorganizowane, 

miały odpowiednią formę (83%) i wartość merytoryczną (77%). Rosnący, ale wciąż niski odsetek 

badanych (65%) pozytywnie ocenia integracyjny charakter zajęć oraz jest zdania, że zajęcia pozwoliły im 

poznać zasady funkcjonowania studenta na WUM. 

Średnia ocena przydatności przysposobienia bibliotecznego nieznacznie wzrosła i wyniosła 2,87  

(w skali 1-5). Aż 41% studentów I roku negatywnie oceniło te zajęcia. 

Około 72% studentów pozytywnie (dobrze lub bardzo dobrze) oceniło pracę dziekanatów. Ogólna, 

średnia ocena dziekanatów wyniosła 4,00 (w skali 1-5), najlepiej oceniono dziekanat Wydziału 

Farmaceutycznego (4,42). Podobnie jak w poprzednich latach, najniżej ocenianym elementem pracy 

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

sprawność załatwiania spraw studenckich. Komentarze opisowe studentów najczęściej odnosiły się do 

niewłaściwego stosunku pracowników dziekanatu do studentów, ich niedostępności w godzinach pracy, 

udzielania studentom niespójnych, niekompletnych lub niejasnych informacji, trudności w komunikacji 

z dziekanatem drogą telefoniczną/mailową, czy kolejki oczekujących na załatwienie swoich spraw. 

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach, niespełna 45% badanych pozytywnie oceniło swój plan zajęć 

(średnia 3,28). Najwięcej negatywnych komentarzy ponownie dotyczyło długich przerw pomiędzy 

zajęciami (tzw. okienek), nierównomiernego rozłożenia zajęć w tygodniu, zbyt późnego udostępniania 

planu i jego częstych zmian w trakcie trwania roku akademickiego. 

Wirtualny Dziekanat uzyskał od studentów średnią ocenę 3,79 (w porównaniu z 3,87 w 2013/2014 r.), 

ale odsetek studentów zgłaszających problemy z użytkowaniem systemu znacząco zmalał w stosunku do 

lat ubiegłych. Krytyczne oceny ponownie dotyczyły m.in. trudności z dostępem do systemu (szczególnie 

w okresie zapisów na fakultety), małej przejrzystości i intuicyjności WD, wąskiego zakresu dostępnych 

informacji, nieaktualnych danych, czy niedostosowania systemu do urządzeń mobilnych. Najważniejszą 

funkcjonalnością, jakiej studenci oczekują od Wirtualnego Dziekanatu jest umieszczenie w nim planu 

zajęć oraz informacji o miejscu ich prowadzenia. Studenci postulują ponadto wprowadzenie e-indeksu,  

umieszczanie w WD materiałów dydaktycznych, czy wykorzystanie WD do generowania dokumentów, 

zaświadczeń z toku studiów. 

Kolejny rok średnia ocena pracy Działu Obsługi Studentów (obecnie Biuro Spraw Studenckich) 

utrzymuje się na podobnym poziomie (3,49). Jedynie 43% respondentów pozytywnie oceniło stosunek 

pracowników działu do studentów. Krytyczne uwagi dotyczyły ponadto małej przejrzystości informacji 

przekazywanych studentom np. wytycznych w zakresie dokumentacji wymaganej do uzyskania 

świadczeń, wielokrotnego odsyłania studentów w celu uzupełnienia dokumentów, długich kolejek 

w okresach składania wniosków, czy godzin pracy działu. 

Ocena pracy sekretariatów jednostek dydaktycznych nie uległa zmianie od ostatniego badania.  

Około 2/3 respondentów (66%) pozytywnie ocenia pracę sekretariatów (średnia ocena 3,84). Trzeci rok 

z rzędu, najwyżej zostały ocenione jednostki prowadzące zajęcia ze studentami WF. Najniższe oceny 

wystawili sekretariatom studenci II WL. Krytyczne komentarze studentów ponownie odnosiły się do 

niewłaściwego stosunku pracowników sekretariatu do studentów, przepływu informacji i komunikacji na 

linii jednostka-studenci oraz organizacji pracy sekretariatów (w tym dostępności dla studentów). 
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Podobnie jak w ubiegłych latach, aż 40% studentów nie wie, kto jest opiekunem ich roku. Z analizy 

wypowiedzi studentów można wywnioskować, że informacja o opiekunach roku nadal nie jest 

powszechnie dostępna, a osoby pełniące tę funkcję nie zawsze angażują się w sprawy studenckie 

i  wywiązują ze swoich obowiązków. 

Kolejny rok wzrasta odsetek pozytywnych ocen Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM. 

Studenci stosunkowo wysoko ocenili jakość i uprzejmość obsługi (84% i 79% pozytywnych odpowiedzi) 

oraz dostęp do komputerów (74%). W swoich wypowiedziach opisowych studenci sugerowali, jak 

stworzyć w CBI przestrzeń bardziej funkcjonalną, sprzyjającą nauce (za wzór stawiając biblioteki UW 

i SGH). Trzeci rok z rzędu zwracano uwagę na hałas panujący w czytelni (powodowany „dziurą 

w podłodze”, brakiem wykładzin i głośnym zachowaniem się osób przebywających w CBI), zbyt krótkie 

godziny otwarcia CBI, niewystarczającą ilość podstawowych podręczników, trudno dostępny i ubogi 

księgozbiór elektroniczny, obowiązujący system wypożyczeń, w tym zbyt późne informowanie studentów 

o przekroczeniu terminu wypożyczenia, konieczność korzystania z toreb foliowych, zbyt niską 

temperaturę oraz brak zaplecza socjalnego. 

Maleje rola głównej strony internetowej WUM jako źródła informacji dla studentów (43% 

respondentów odwiedza ją rzadziej niż raz w miesiącu). Szukając informacji, studenci chętniej korzystają 

ze stron internetowych poszczególnych wydziałów. W opinii respondentów strona WUM jest mało 

intuicyjna, a informacje na niej umieszczone nie zawsze są przejrzyste, użyteczne, wyczerpujące i łatwe 

do znalezienia (przejrzystość, dostępność i użyteczność informacji oceniono na trójkę z plusem). 

Podobnie jak w poprzednich latach, najwyżej oceniono użyteczność zamieszczonych na stronie informacji 

dotyczących obowiązkowych praktyk, a najniżej informacji na temat stypendiów zagranicznych, grantów 

i kół naukowych. (UWAGA: w trakcie trwania badania strona internetowa WUM uległa zmianie. Nowa 

wersja została uruchomiona w styczniu 2016 r.). 

Ponad połowa badanych (60%) wchodzi na stronę www swojego Wydziału co najmniej kilka razy 

w miesiącu, ale spada odsetek studentów korzystających z tego źródła informacji. Podobnie jak 

w poprzednich edycjach ankiety, jedynie 62% respondentów pozytywnie ocenia przejrzystość 

i dostępność znajdujących się tam informacji (średnie oceny 3,67). Uczestnicy badania po raz kolejny 

podkreślają, że na stronach wydziałowych często brakuje podstawowych informacji dotyczących toku 

studiów (w tym programów i planów studiów, ogłoszeń dla studentów), a same strony są nieczytelne, 

mało intuicyjne, o przestarzałej szacie graficznej. 

Z uczelnianej poczty elektronicznej korzysta niespełna co piąty student WUM, który wziął udział 

w badaniu (18%). W opinii respondentów, najskuteczniejszym i najwygodniejszym kanałem 

przekazywania informacji związanych z tokiem studiów są maile przesyłane na skrzynki grupowe (50% 

wskazań, w porównaniu z 6% w roku 2013/2014). Na drugim miejscu wskazano portale społecznościowe 

(23% w porównaniu z 1% w roku 2013/2014). 

Ponad połowa respondentów pozytywnie ocenia działalność Samorządu Studentów WUM (64% 

pozytywnych odpowiedzi) i Samorządów Wydziałowych (59%), co stanowi znaczący wzrost 

w stosunku do lat ubiegłych. Najlepiej postrzegana jest praca Samorządów II WL i WF. Krytyczne uwagi 

ponownie dotyczyły m.in. ograniczenia działalności samorządu do organizacji imprez i sprzedaży 

gadżetów, zwrócono także uwagę na kwestię przejrzystości finansów organizacji. Z drugiej strony, 

respondenci dziękowali Samorządowi m.in. za zakup puf do CBI i parking dla rowerów 

Podobnie jak w ubiegłych latach, klub AZS WUM został pozytywnie oceniony przez nieco ponad połowę 

respondentów (53%). Średnia ocena działalności studenckich kół naukowych wzrosła w stosunku do lat 

ubiegłych i wyniosła 3.79 w skali 1-5. Działalność pozostałych organizacji studenckich (takich jak chór 

WUM, STN, Galen, IFMSA, EMSA) została oceniona stosunkowo wysoko (zazwyczaj powyżej 4).  

Osoby, które wzięły udział w badaniu sygnalizowały przypadki naruszania praw studenckich przez 

nauczycieli akademickich i pracowników administracji, w tym naruszenia godności osobistej i prywatności 

studentów, przypadki dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy, przekonania, narodowość i rasę. 
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Podobnie jak w ubiegłych latach, najwyżej ocenianym elementem infrastruktury Uczelni są warunki 

sanitarne oraz lokalowe (sale dydaktyczne). Jednocześnie, studenci uważają, że Uczelnia nie zapewnia im 

w wystarczającym stopniu miejsc do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) oraz zaplecza 

socjalnego (stołówka, bufet) – te dwie cechy infrastruktury uzyskały najniższe oceny, niezależnie od 

ocenianego budynku. Oprócz rozbudowy zaplecza socjalnego, studenci postulowali poszerzenie 

infrastruktury rowerowej. Ponownie apelowano także o egzekwowanie zakazu palenia papierosów przy 

wejściach do budynków. Średnio, infrastruktura WUM została oceniona na trójkę z plusem. Pierwsze 

miejsce wśród ocenianych budynków zajęło Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe (średnia 4,19).  

Tak jak w poprzednich edycjach badania, ocena Domów Studenta WUM jest zróżnicowana i wynika 

z oceny szeregu elementów składających się na poziom codziennego życia w akademiku. Przynajmniej 

część z krytycznie ocenianych elementów może być wyeliminowana  niewielkim nakładem środków 

finansowych oraz zmianami organizacyjnymi. 


