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1 |Wstęp 

Niniejszy raport przedstawia wyniki czwartej edycji ogólnouczelnianej Ankiety Oceny Warunków 

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

2016/2017. 

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

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, stanowi kolejne narzędzie uczelnianego Systemu 

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

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

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

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

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

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

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

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

a informacja o nich rozpowszechniona. 

1.1 | Cele ankiety 

Celem ankiety jest: 

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

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

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

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

poziomie uczelnianym i wydziałowym. 

Wyniki ankiety posłużą m.in. do:  

▪ identyfikacji elementów wpływających na ocenę warunków studiowania w WUM; 

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

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

▪ podjęcia wymaganych, instytucjonalnych działań doskonalących.  

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). 

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

Division). Udział w ankiecie jest dobrowolny.  

https://platformaq.wum.edu.pl/Home/SciagnijPlik/05304d55-cd8f-43a4-aba8-a4420cca6f15
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 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.  

  

http://www.biurojakosci.wum.edu.pl/content/uczelniany-zespol-ds-ankiety-studenckiej
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 13 stycznia do 8 października 2017. 

 

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

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

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

w końcowym okresie dostępu do ankiety. Do lipca w bazie znalazło się ok. 19% (ok. 3% więcej niż rok 

wcześniej) wszystkich zebranych rekordów. 

Przez pierwsze 5 miesięcy dostępności ankiety zgromadzono ok. 13% ankiet. Co druga ankieta znalazła 

się w bazie do końca sierpnia. Przez pierwszy tydzień września przybyła niewielka liczba ankiet (ok. 5%). 

W kolejnych dniach września stopień zaangażowania studentów w badanie zdecydowanie wzrósł – od 7 

września do 4 października w bazie znalazło się 45% wszystkich ankiet. W porównaniu z ubiegłorocznym 

badaniem przyrost liczby ankiet w bazie był bardziej równomierny. Nie odnotowano sytuacji, która miała 

miejsce rok wcześniej, gdy jednego dnia (28 września) studenci wypełnili blisko 1/6 wszystkich ankiet. 
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2 | Charakterystyka respondentów 

W tegorocznej edycji badania wzięło udział ok. 14% studentów WUM, co oznacza blisko 

dwukrotny spadek liczby respondentów w porównaniu do poprzedniej edycji badania, kiedy to 

w badaniu wzięło udział blisko 27% uprawnionych. 

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

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

Ponownie największe zainteresowanie wśród studentów wywołał blok pytań dotyczący pracy 

dziekanatów. 

W czwartej edycji badania udział wzięło 1335 osób z liczącej ponad 9 tys. osób społeczności studentów 

WUM. Jest to znacząco mniej niż rok wcześniej, kiedy to swoje ankiety wypełniły 2434 osoby. Tegoroczny 

poziom uczestnictwa studentów WUM w badaniu jest nieco wyższy niż miało to miejsce w przypadku 

podobnego badania przeprowadzanego ostatnio w Uniwersytecie Warszawskim1. Poziom zainteresowania 

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

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

Częściej niż co trzeci uczestnik badania (37%) to student I WL. Równie dużą, choć nieco mniej liczną 

grupę (28%) stanowią studenci WNoZ. Studenci II WL to ok. 20% uczestników badania. Stosunkowo 

najmniej wśród respondentów było studentów WLD (7%) i WF (8%). Mimo mniejszej liczby uczestników 

badania, struktura tegorocznej próby (biorąc pod uwagę zmienną wydział) jest praktycznie taka sama, 

jak miało to miejsce rok wcześniej.  

 

Rysunek 2: Odsetek studentów poszczególnych Wydziałów uczestniczących w ankiecie 

Odnosząc odsetek respondentów do liczby studentów Wydziału, w badaniu wzięło udział 17% studentów I 

WL, około 13% studentów WLD, co ósmy student II WL i WNoZ (z każdego wydziału nieco ponad 12% 

uczestniczyło w omawianym badaniu) oraz co dziewiąty student WF (ok. 11%).  

Najwyższy poziom realizacji ankiety (ponad 21%) odnotowano wśród studentów studiów 

niestacjonarnych (dawniej wieczorowych), nieco niższy wśród studentów studiów stacjonarnych (nieco 

ponad 13%). Najmniej chętnie ankietę wypełniały osoby kształcące się na niestacjonarnych (d. 

zaocznych) – 12,3%.  

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

Uniwersytetu Warszawskiego wzięło udział 11% studentów (Raport PEJK UW z Ogólnouniwersyteckiej ankiety oceniającej jakość 

kształcenia z 1 grudnia 2015, s.14). 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 „blisko co piąty student”. 
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Najwięcej zaangażowania w badanie wykazali studenci kierunku Lekarskiego II (ponad 18% studentów 

tego kierunku wzięło udział w badaniu), a w dalszej studenci kierunków Lekarski I (18%) i Dietetyka 

(blisko 18%). Podobniej jak rok wcześniej, żaden student z kierunku English Dentistry Division nie wziął 

udziału w badaniu. Należy stwierdzić, że zainteresowanie omawianym badaniem wśród studentów 

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

6-year programme ankietę wypełniło 47 studentów, z kierunku 4-year programme ankietą zainteresowało 

się 9 osób. 

Wśród uczestników badania stosunkowo niewielkie grupy stanowili studenci Fizjoterapii, Zdrowia 

Publicznego, Logopedii i Analityki medycznej (patrz Rysunek 3). 

 

Rysunek 3: Poziom realizacji badania na poszczególnych kierunkach studiów 

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

Dziekanat (71% uczestników). Najrzadziej odpowiadano na pytania dotyczące akademików.  

Na pytania w pozostałych blokach odpowiedzi udzielało od 38% do 56% respondentów. Poniżej 

zaprezentowano odsetki respondentów, którzy zainteresowali się poszczególnymi blokami tematycznymi. 

Podstawą procentowania była liczba respondentów, którzy wzięli udział w badaniu.2 

                                                      
2 W obecnej edycji badania wzięło udział 823 studentów I roku. Odpowiedzi na pytania z bloku Zajęcia adaptacyjne udzieliło 175 z nich. 

Na pytania z bloku Akademik odpowiedziało 82 studentów–mieszkańców domów studenckich WUM. 
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Rysunek 4: Odsetki studentów odpowiadających na pytania poszczególnych bloków tematycznych 

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

doświadczeniami będącymi efektem dotychczasowego kształcenia w Uczelni. Istotnymi cechami 

różnicującymi odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie mogą być: 

- forma i tryb studiów 

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

stanowią one 65% respondentów (rok wcześniej stanowili oni 62% próby). Studenci studiów jednolitych 

są ponad 8 razy częściej reprezentowani w próbie badawczej, niż grupa studentów studiów II stopnia 

(8%) i ponad 2 razy częściej niż osoby uczące się na studiach I stopnia (27%). Wśród studentów studiów 

jednolitych przeważająca część respondentów (82%) 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 nieco ponad 1% studentów studiów niestacjonarnych (d. zaocznych) oraz około 1% 

studentów studiów niestacjonarnych (d. wieczorowych) Wśród uczestników badania kształcących się na 

studiach II stopnia, na studiach stacjonarnych studiuje nieco około 63% respondentów, zaś pozostali 

kształcą się w trybie niestacjonarnym (d. zaocznym). 

- rok studiów 

Studenci niższych lat studiów (I i II roku) stanowią zdecydowaną większość respondentów (76%) 

prezentowanej edycji badania. W ubiegłym roku grupa ta stanowiła ponad połowę (57%), w roku 

akademickim 2014/2015 było to 54%, a rok wcześniej blisko 2/3 uczestników badania. Wśród 

respondentów był jeden student VI roku i 37 osób studiujących na V roku. Strukturę respondentów, 

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

II stopnia przypisano odpowiednio do grup osób studiujących na czwartym i piątym roku. 
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Rysunek 5: Struktura uczestników badania wg roku studiów 

- doświadczenia zdobyte w innej uczelni 

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach około 76% badanych studiowało do tej pory jedynie 

w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, około 20% osób miało okazję studiować również w innej 

krajowej uczelni, a około 3% w uczelni zagranicznej. Niewielki odsetek respondentów (1%) studiował 

zarówno w innej uczelni krajowej, jak i zagranicznej. 

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

tylko WUM 82% 77% 75% 52% 70% 100% 76% 

WUM + uczelnia krajowa 15% 20% 19% 43% 14%   20% 

WUM + uczelnia za granicą 3% 2% 4% 3% 5%   3% 

WUM + uczelnia w kraju + uczelnia za granicą 0% 0% 2% 2% 11%   1% 

Tabela 1: Doświadczenie akademickie studentów poszczególnych lat studiów 

- dotychczasowe doświadczenie zawodowe 

Odsetek studentów deklarujących jednoczesną ze studiami pracę zawodową wśród uczestników 

analizowanej edycji badania wynosi 15% (w porównaniu z 17% w ubiegłorocznym badaniu, 12% w roku 

akademickim 2014/2015 i 18% rok wcześniej). Odsetek studentów pracujących zawodowo rośnie wraz z 

rokiem studiów3. Odsetek studentów pracujących zawodowo jest najwyższy wśród studentów studiów 

niestacjonarnych d. zaocznych (81% respondentów - studentów tej formy studiów informuje o swojej 

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

kształtuje się na poziomie 13%. Praca zarobkowa wykonywana przez studentów WUM jest na ogół (w 

60% przypadków) zgodna z kierunkiem ich studiów. 

                                                      
3 W obecnej edycji badania wziął udział tylko jeden student VI roku studiów. 
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7%

14%

3%
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23%
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Rysunek 6: Studenci poszczególnych lat (ogółem i studiów stacjonarnych) deklarujący pracę zawodową 

- działalność w organizacjach studenckich i kołach naukowych 

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

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

zaangażowane w prace Samorządu Studentów, a ok. 17% z nich należy do innych organizacji 

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

(37%). 

- stypendia 

Około 22% respondentów pobiera stypendia. W tej, liczącej 290 osób, grupie było 20 osób, które 

pobierają dwa różne stypendia i jedna osoba mająca trzy stypendia. Podobnie jak miało to miejsce w 

poprzednich edycjach badania, około 9% respondentów otrzymuje stypendium Rektora WUM dla 

najlepszych studentów, a nieco ponad 13% stypendium socjalne; 1% uczestników badania (13 osób) 

otrzymuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a cztery osoby deklarują korzystanie z 

zapomogi. 

- miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów 

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

respondentów. Blisko co czwarty uczestnik badania (24%) przed rozpoczęciem studiów w WUM był 

mieszkańcem Warszawy. Taki sam odsetek stanowią respondenci - mieszkańcy wsi. Grupy studentów 

mieszkających w małych i średniej wielkości miastach stanowiły odpowiednio 7% i 17% badanej grupy. 

miejsce zamieszkania % 

wieś 24% 

miasto do 15 tys. mieszkańców 7% 

miasto 15-50 tys. mieszkańców 15% 

miasto 50-250 tys. mieszkańców 17% 

miasto pow. 250 tys. mieszkańców 7% 

Warszawa 24% 

poza granicami Polski 5% 

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. 

9% 11% 10%

44%
38%

100%

15%
9% 11% 9%

31%
38%

100%

13%

0%

100%

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

Respondenci pracujący zawodowo (ogółem i na studiach stacjonarnych)

studenci ogółem studenci studiów stacjonarnych
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udział w 
badaniu 

2016/2017 

ogółem w WUM 

% n 

płeć 
mężczyzna 30,2% 26,0% 2532 

kobieta 69,8% 74,0% 7208 

wiek 

18-20 lat 22,8% 14,3% 1395 

21-24 lata 65,7% 64,2% 6250 

25-30 lat 9,9% 19,4% 1887 

31-35 lat 0,8% 1,0% 96 

36+ lat 0,7% 1,1% 111 

wydział 

I Wydział Lekarski 37,3% 30,1% 2934 

II Wydział Lekarski 19,7% 21,8% 2122 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 6,7% 7,0% 680 

Wydział Farmaceutyczny 8,1% 9,9% 964 

Wydział Nauki o Zdrowiu 28,2% 31,2% 3040 

forma studiów 

niestacjonarne (wieczorowe) 11,8% 7,6% 742 

niestacjonarne (zaoczne) 3,9% 4,4% 424 

stacjonarne 84,3% 88,0% 8574 

typ studiów 

I-go stopnia 26,9% 28,1% 2738 

II-go stopnia 9,8% 15,0% 1463 

jednolite 63,3% 56,9% 5539 

rok studiów 

I rok 52,1% 23,0% 2242  

II rok 24,0% 20,0% 1950  

III rok 6,8% 18,3% 1781  

IV rok 13,6% 17,0% 1658  

V rok 2,8% 15,1% 1470  

VI rok 0,1% 6,6% 639  

brak danych 0,7% 0% 0 

kierunek studiów 

4-year programme 0,7% 1,0% 97 

6-year programme 3,5% 5,9% 576 

Analityka medyczna 1,3% 1,9% 189 

Audiofonologia 0,8% 0,9% 90 

Dietetyka 6,7% 5,2% 510 

Elektroradiologia 1,4% 1,8% 180 

English Dentistry Division 0,0% 0,4% 39 

Farmacja 6,8% 8,0% 775 

Fizjoterapia 3,4% 5,9% 570 

Higiena stomatologiczna 0,8% 0,8% 82 

Lekarski I 34,0% 25,7% 2505 

Lekarski II 12,1% 9,0% 879 

Lekarsko-dentystyczny 4,9% 4,9% 479 

Logopedia 1,0% 1,6% 159 

Pielęgniarstwo 10,6% 11,3% 1102 

Położnictwo 4,3% 5,8% 561 

Ratownictwo medyczne 2,9% 3,0% 291 

Techniki dentystyczne 0,9% 0,8% 80 

Zdrowie publiczne 3,7% 5,9% 576 

średnia ocena 

do 2,5 0,4% 3,2% 314 

2,51-3,0 6,4% 8,5% 828 

3,01-3,5 16,1% 25,6% 2493 

3,51-4,0 21,1% 34,8% 3391 

4,01-4,5 13,9% 20,3% 1977 

4,51-5,0 4,9% 3,7% 365 

brak danych 37,1% 3,8% 372 

 

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 zmianie. W opinii większości respondentów (81%) zajęcia adaptacyjne zostały dobrze 

zorganizowane, miały odpowiednią formę (81%) i wartość merytoryczną (77%). Zmalał 

odsetek badanych (55%), którzy pozytywnie oceniają integracyjny charakter zajęć  

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 75% badanych zajęcia integracyjne trwały tyle czasu ile 

powinny (w porównaniu z 79% w roku 2015/2016, 80% w roku 2014/2015 i 2013/2014). Około 8% 

studentów odpowiedziało, że zajęcia trwały zbyt krótko, przeciwnego zdania było 17% badanych. 

W opinii zdecydowanej większości respondentów zajęcia były odpowiednio zorganizowane (81% 

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

81% w 2013/2014 r.). Średnia ocena tego elementu wyniosła 4,21 (w skali od 1 do 5; w porównaniu z 

4,24 w latach 2015/2016 i 2014/2015 i 4,13 w roku 2014/2015).  

Forma zajęć została pozytywnie oceniona przez 81% badanych, w porównaniu z 83% w 2015/2016, 

84% w roku 2014/2015 i 71% w 2013/2014 r. (średnia 4,16, w porównaniu z 4,23 w roku 2015/2016, 

4,19 w roku 2014/2015 i 4,00 w roku 2013/2014), a zawartość merytoryczna przez 77% badanych, w 

porównaniu z 82% w roku 2015/2016, 82% w roku 2014/2015 i 70% w roku 2013/2014 (średnia 4,16, 

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

Ponownie najniżej oceniono integracyjny charakter zajęć (55% opinii pozytywnych i 20% 

negatywnych; średnia 3,57. Dla porównania w ubiegłym roku aspekt ten pozytywnie oceniło 65% 

respondentów, negatywnie 14%, a średnia ocena wyniosła 3,84). 

 

Rysunek 7: Ocena poszczególnych aspektów zajęć adaptacyjnych 

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

studenta na WUM (62% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „tak”, w porównaniu z 65% w roku 

2015/2016, 68% w roku 2014/2015 i 59% w roku 2013/2014), 3% badanych było przeciwnego zdania. 

Średnia ocena tego aspektu zajęć wyniosła 3,79 (w porównaniu z 3,88 w roku 2015/2016, 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 2,76 (w porównaniu z 2,87 w roku 

2015/2016, 2,74 w roku 2014/2015 i 2,76 w roku 2013/2014). W obecnej edycji badania jedynie co 

czwarty student uczestniczący w tym szkoleniu ocenił je pozytywnie. W ubiegłych latach, takiej oceny 

dokonał co trzeci student (35%) biorący udział w tych zajęciach.  

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

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

wyniosła 3,94. Najlepiej oceniono, kolejny raz, dziekanat Wydziału Farmaceutycznego (4,38)  

W skali całej Uczelni,  70% badanych pozytywnie oceniło pracę swojego dziekanatu (odpowiedzi „bardzo 

dobrze” lub „dobrze”), a 8% negatywnie (odpowiedzi „bardzo źle” lub „źle”). Rok wcześniej, w roku 

akademickim 2015/2016 było 72% pozytywnych ocen pracy dziekanatów. Wyniki są zróżnicowane w 

zależności od Wydziału. Na Wydziale Farmaceutycznym 83% studentów dobrze oceniło funkcjonowanie 

swojego dziekanatu, na I Wydziale Lekarskim pozytywne opinie wyraziło tylko niespełna 59% studentów. 

Ogólna, średnia ocen pracy dziekanatów w WUM wyniosła 3,94 (w skali od 1 do 5), w ub. roku wynosiła 

ona 4,00, rok wcześniej 3,97, a w roku akademickim 2013/2014 - 3,80. Oceny powyżej średniej 

uczelnianej otrzymały dziekanaty czterech wydziałów: WF (średnia ocen - 4,38), WLD (średnia - 4,28) 

oraz II WL (średnia - 4,27) i WNoZ (średnia nieco ponad 3,94). Najniższą ocenę otrzymał dziekanat I WL 

- 3,62, rok wcześniej średnia ocena pracy dziekanatu I WL wynosiła 3,81.  

 

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

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

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

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

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania najniżej ocenianym elementem pracy 

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

oceniono sprawność załatwiania spraw studenckich. 

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

sprawnie (70% odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”), pracownicy są dostępni w godzinach przyjęć 

studentów (67% pozytywnych odpowiedzi) i potrafią udzielić wyczerpujących informacji (64% odpowiedzi 

pozytywnych). 

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

aspekt uzyskał jedynie 46% pozytywnych odpowiedzi (w poprzedniej edycji takich odpowiedzi było 48%).  

W tej edycji badania dziekanat Wydziału Farmaceutycznego uzyskał najwięcej pozytywnych 

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

uzyskał ponownie dziekanat I Wydziału Lekarskiego (w przypadku 3 z 4 ocenianych aspektów). 
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Należy wskazać, że zarówno w skali całej Uczelni jak i w przypadku poszczególnych wydziałów odsetki 

ocen pozytywnych branych pod uwagę aspektów pracy dziekanatów są niższe niż miało to miejsce w 

poprzedniej edycji badania. 

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

Sprawność załatwiania spraw studentów została najwyżej oceniona na WF (89% ocen pozytywnych), a 

najniżej na I WL (55%). dostępność pracowników w godzinach przyjęć studentów najwyżej ocenili 

studenci WF (83% ocen pozytywnych), najniżej studenci I WL (62%). W opinii 83% studentów WLD 

pracownicy dziekanatu udzielają wyczerpujących informacji, na I WL opinię tę podziela jedynie 48% 

respondentów. Dopasowanie godzin pracy dziekanatu ponownie najwyżej oceniono na II WL (59% ocen 

pozytywnych), natomiast najniżej na WNoZ (jedynie 31% ocen pozytywnych). 

 

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

dziekanatów na poszczególnych Wydziałach 

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

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

kompetencji pracowników dziekanatów, niedopasowanie godzin urzędowania do grafików 

zajęć studentów ograniczające dostępność dziekanatów, a także trudności w załatwianiu 

spraw. 

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

sygnalizowano już wcześniej: 

▪ niewłaściwy stosunek niektórych pracowników dziekanatu do studentów 

„Pracownicy są bardzo negatywnie nastawieni do studenta, wykazują niechęć do udzielania informacji.”  

(I WL) 

„Niemiła atmosfera i ciężko cokolwiek załatwić.” (I WL) 

„Pracownicy dziekanatu wyjątkowo niemili i niepomocni.” (I WL) 

„traktowanie studenta jako zło konieczne, panie siedzące w dziekanacie są opryskliwe u nieprzyjemne.”  

(I WL) 
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pracownicy potrafią udzielić
wyczerpujących informacji

w dziekanacie sprawy załatwiane są
sprawnie

pracownicy są zawsze dostępni w
godzinach przyjęć studentów

godziny pracy dziekanatu są
dopasowane do mojego grafiku zajęć
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„w dziekanacie panuje atmosfera wrogości i niechęci do studenta. Raz po niezdanym egzaminie i nie 

dostaniu egzaminu komisyjnego usłyszałam od pani "no z pierwszego była dwója, z drugiego, a z 

trzeciego już nie zdążyła pani dostać kolejnej dwói". Coś takiego nie powinno mieć miejsca. W tym 

okresie bardzo długo zmagałam się z chorobą przez którą zastanawiałam się czy nie wziąć urlopu 

dziekańskiego o czym pani w dziekanacie nie wiedziała, ale nie uważam, że muszę informować o stanie 

mojego zdrowia, żeby pani w dziekanacie wiedziała jak się zachować. Do tego sprawa udostępniania 

danych osobom które nie powinny mieć do nich dostępu. Na listach zakładowych które były wywieszane 

np. na korytarzu w anatomicum, czy na korytarzu na oddziale na banacha, albo lista była dawana 

studentom, przy moim nazwisku było jasno i wyraźnie napisane że mam warunek, o czym nie chciałam 

żeby ktokolwiek wiedział. Niestety mieli do tego dostęp nie tylko studenci lecz także pacjenci, pracownicy, 

przypadkowi ludzie. Naraziło mnie to na kpiny przez co stan mojego zdrowia jeszcze bardziej się 

pogorszył. Jest to zdecydowanie brak ochrony danych osobowych, co jest karalne.” (I WL) 

„Pani w dziekanacie była bardzo niemiła, zamknęła mi drzwi przed nosem, nic nie chciała przyjąć ani 

załatwić.” (WNoZ) 

„Panie w dziekanacie ogólnie nieuprzejme.” (WNoZ) 

„…Panie w dziekanacie są nie miłe, żeby załatwić jakąś sprawę musiałam jeździć kilkakrotnie do 

dziekanatu, bo okazywało się, że ten "jeden dokument" o którym mówiono mi przez telefon (aby 

dodzwonić się do dziekanatu najpierw dzwonię do sekretariatu, bo panie nie odbierają zbyt chętnie), 

jednak nie wystarcza. Student w dziekanacie nie jest szanowany, jego czas jest najmniej ważny, można 

sobie na niego nakrzyczeć i cokolwiek.” (WNoZ) 

„…Parę razy też spotkałam się z tym, że musiałam czekać aż Pani … zje sałatkę/obiad/kanapkę czy 

cokolwiek w sytuacji np. gdy było 30 min do zamknięcia dziekanatu dla studentów, gdzie te godziny pracy 

i w niektóre dni są bardzo krótkie” (WNoZ) 

„Pracownicy Dziekanatu sprawiają wrażenie nie zadowolonych z życia, odpowiedź na jakiekolwiek pytanie 

jest dla pracowników prawdopodobnie nie na rękę i zbyt wyczerpujące, nigdy nic nie wiedzą.” (WNoZ) 

„Pani … nie ma żadnego szacunku do studentów, jest opryskliwa, robi tzw. "łaskę",  a w godzinach 

przyjęć studentów wychodzi na papierosa i nie ma jej bardzo długo …” (WNoZ) 

▪ niedostateczne kompetencje pracowników dziekanatu, opieszałość w załatwianiu spraw 

studentów, brak możliwości kontaktu z dziekanem, w tym udzielanie studentom niespójnych, 

niekompletnych i/lub niejasnych informacji 

„… Ponadto wielu spraw nie da się załatwić z niewiadomych przyczyn (może zwykłego lenistwa?), Panie 

nie udzielają informacji na zadane pytania i są nieuprzejme.” (I WL) 

„Nie jestem w stanie otrzymać jasnych informacji na temat spraw, których rozwiązanie powinno leżeć w 

kompetencjach dziekanatu.” (I WL) 

„Panie raczej są niemiłe i załatwienie spraw zajmuje za dużo czasu.” (I WL) 

„Brak możliwości otrzymania dokładnych informacji odnośnie dokumentów potrzebnych do załatwienia 

praktyk, każda ze spraw wymagała kilkukrotnych (moim zdaniem zbędnych) wizyt w dziekanacie” (I WL) 

„…Dziekanat ponadto nie służy do informowania studentów, tylko do dezinformacji - ta sama Pani 

powiedziała mi, że umowa ze szpitalem w ramach praktyk studenckich nie jest mi potrzebna, jeśli nie 

będę o niej wspominała w szpitalu. Szpital oczywiście się o nią upomniał, a ja dopiero potem 

dowiedziałam się, że jest to powszechnie stosowana praktyka dziekanatu w celu odroczenia sobie pracy.” 

(I WL) 

„Panie są niemiłe, oschle i niedoinformowane. Nie znają odpowiedzi na podstawowe pytania. Wiedza 

tylko, że "dziekan unika dziekanatu i nie widzą kiedy będzie". Ogólnie nie wiedzą nic, poza tym gdzie jest 

czajnik żeby zaparzyć sobie herbatę.” (I WL) 

„… nie ma możliwości umówienia się z Panem Dziekanem na spotkanie, nawet w godzinach przyjmowania 

studentów, Dziekana nigdy nie ma w dziekanacie” (I WL) 

„Pracownicy nie wypełniają swoich obowiązków oraz brak im kultury osobistej.” (I WL) 
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„Prawie nigdy nie dostaje się odpowiedzi na zadawane pytania, nie wiadomo właściwie kogo się spytać 

jak nie w dziekanacie odsyłanie studentów od pokoju do pokoju mimo, że sprawę trzeba załatwić w 

dziekanacie nieodbierane telefony zdecydowany brak szacunku w odnoszeniu się do studenta” (I WL) 

„Szanowna Pani (pracująca dłużej) w Dziekanacie ma problem z udzieleniem poprawnych oraz pełnych 

informacji a także z wydaniem dokumentów potrzebnych studentom bez wypytywania ich o sprawy 

prywatne, co rozumiem nie należy do jej obowiązków. …” (I WL) 

„Zamiast informacji otrzymuję przeważnie dawkę złośliwości. Prawie każda wizyta jest dla mnie 

nieprzyjemna. Panie z dziekanatu powinny się zapoznać z zasadami funkcjonowania tej uczelni, 

poszczególnych przedmiotów, ułatwiać nam kontakt z poszczególnymi zakładami (bo często ani 

telefonicznego, ani mailowego nie ma), a nie krzyczeć, że sami mamy ten problem rozwiązać. Oczywiście, 

student potrafi - tylko wtedy po co funkcjonuje takie stanowisko jak sekretarka?” (I WL) 

„Although communication through the assistant is fairly quick, many responses are inadequate.” (II WL) 

“help with visa!!!!!!!!!help with curriculum!!!help with exam dates!!!” (II WL) 

“Niektóre panie w Dziekanacie podają nierzetelne informacje, wyszukują problemy tam, gdzie ich nie ma 

oraz mają problemy z wysłuchaniem problemów/pytań studentów.” (WF) 

„Brak jakichkolwiek informacji dotyczących studiów, trzeba samemu wszystko szukać i pytać starszych 

roczników.” (WNoZ) 

„Jeśli student ma tu problem - to jego problem. Nikt nie pomaga studentowi i go NIE SZANUJE. Ostatnie 

moje doświadczenia związane z dziekanatem i składaniem prac magisterskich są oburzające. Pani 

przyjmując dokument uznała że to komplet, a kiedy ja próbowałam się dodzwonić następnego dnia to 

Pani radośnie oświadczyła mi że jestem "niedoczytana i nie potrafię czytać ze zrozumieniem, a 

dokumentacja jest niekompletna" - to jak Pani przyjmowała te dokumenty!?" (WNoZ) 

„Niektóre informacje uzyskane od pracowników dziekanatu są niezgodne z prawda” (WNoZ) 

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

dostępem do dziekanatu) 

„Zbyt krótki czas pracy i utrudniona dostępność.” (I WL) 

„Zawsze gdy szłam do dziekanatu (w godzinach otwarcia, nie w środę), dziekanat był zamknięty - 

powtórzyło się to 2-3 razy. Musiałam załatwienie danej sprawy odkładać na kolejny tydzień (bo godziny 

otwarcia kolidowały z zajęciami).” (I WL) 

„Dni i godziny pracy dziekanatu ni są dostosowane do planu studentów zaocznych. Student nie ma 

możliwości załatwić swoich spraw przyjeżdżając jedynie na weekendy, ponieważ dziekanat nie pracuje. 

Nie jest czynny nawet w jedną sobotę w miesiącu.” (WNoZ) 

„Dziekanat nie jest otwarty w soboty! …” (WNoZ) 

 „Jako studentka zaoczna w tygodniu pracuje i nie mam możliwości zwalniania się z pracy aby załatwić 

sprawy w dziekanacie który jest czynny No do 13.” (WNoZ) 

„…godziny pracy nie są dostosowane do potrzeb studentów” (WNoZ) 

„złe godziny otwarcia dziekanatu” (WNoZ) 

„Sometimes, office hours are too early. I often finish class after they have already closed. If the dean's 

office would have been open between 9-17, including Fridays, it would have suited me more. …” (II WL) 

“Godziny otwarcia dziekanatu-zamknięcie go w piątek.” (WF) 
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▪ niedostępność pracowników w godzinach pracy dziekanatów 

Godziny pracy dziekanatu są ciągle zmieniane, a nawet jeżeli jest rozwieszona konkretna rozpiska to 

zdarza się, że trzeba czekać minimum 30 minut aż Pani z dziekanatu wróci na swoje miejsce pracy. …”  

(I WL) 

▪ trudności w komunikacji z dziekanatem drogą telefoniczną, mailową 

„Meile są nieczytelne albo z błędnymi informacjami. Bardzo ciężko dodzwonić się do dziekanatu. …” 

(WNoZ) 

▪ kolejki oczekujących na załatwienie swoich spraw w dziekanacie 

„W dziekanacie sprawy są załatwiane bardzo powoli, czasem mam wrażenie, że Pani mgr ….. robi to 

specjalnie i na złość studentom. Gdy stałam ostatnio w kolejce na pół piętra w ciągu pół godziny wydane 

zostały tylko dwa skierowania na praktyki ...” (I WL) 

„Do dziekanatu bardzo często są długie kolejki ...” (I WL) 

„…Gdy stałam ostatnio w kolejce na pół piętra w ciągu pół godziny wydane zostały tylko dwa skierowania 

na praktyki. …” (I WL) 

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. 

„Chyba tylko "naklejki" na legitymację tych problemów nie sprawiają” (I WL)  

„Każda problem studenta zostaje problemem studenta, pracownicy dziekanatu nie starają się go 

rozwiązać” (I WL) 

„Każde, zwłaszcza na pograniczu funkcji Dziekanatu i innej instytucji, np. Działu Obsługi Studenta, 

sekretariatów zakładów” (I WL) 

„wszystkie” (I WL) 

„WSZYSTKO, nieważne z czym zgłosi się student zawsze będzie jakiś problem. Do tego czasem zdarza się 

ze pani z dziekanatu nie potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie które nie wykracza poza jej wiedze i 

obowiązki.” (I WL) 

„Wszystkie. Nie można o nic zapytać bez oburzeń, ostentacyjnych westchnień i przepraszania, że się w 

ogóle zadało jakiekolwiek pytanie, mimo że wcześniej nie było się w takiej sytuacji i ma się wątpliwości.” 

(WF) 

„Odnoszę wrażenie, że to studenci są dla nich kłopotem.” (WNoZ) 

„Nawet przedłużenie ważności legitymacji to problem! Składanie pracy magisterskiej to była droga 

krzyżowa!” (WNoZ) 

„Cytując panią z dziekanatu: Nie mam czasu pisać Wam jakichkolwiek maili"” (WNoZ) 

Problematyczne dla pracowników dziekanatu, w opinii studentów, jest ponadto: 

▪ załatwienie spraw wychodzących poza standardowe działania 

„Przyjście do dziekanatu z prośbą wykraczającą poza standardowe, szablonowe procedury spotyka się z 

wyraźną niechęcią i brakiem zainteresowania.” (I WL) 

„W zasadzie wszelkie sprawy wykraczające poza podstawowe problemy.” (I WL) 

„Wszystkie sprawy nieszablonowe, oraz te niejednoznaczne.” (I WL) 

„Student musi sam szukać swojego recenzenta po całej Warszawie, dostarczyć mu pracę do recenzji oraz 

zaprosić na swoją obronę. To jakaś żenada.” (WNoZ) 
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▪ podawanie aktualnych, prawdziwych informacji, prawidłowy przepływ informacji 

„Najwięcej kłopotów sprawia udzielanie aktualnych informacji i wstawianie ich na stronę internetową. Np. 

w drugiej połowie września zadzwoniłem do dziekanatu z pytaniem, kiedy będzie dostępny plan zajęć, 

plan studiów, przewodnik dydaktyczny - pani była zdziwiona, że jeszcze nie ma... a ja dalej nie 

wiedziałem, jakich książek potrzebuję, kiedy mogę zaplanować zajęcia pozauczelniane. Plan zajęć pojawił 

się kilka dni przed rozpoczęciem zajęć, przewodnik dydaktyczny dopiero kilka tygodni później po 

kolejnym telefonie i kolejnym zdziwieniu pani z dziekanatu, że nic nie ma na stronie. Ponownie, co roku 

wszyscy o tym piszą, co roku jest tak samo, po co w ogóle ta ankieta?” (I WL) 

„Przepływ informacji” (I WL) 

„Utrudniony jest przepływ informacji między zakładami a dziekanatem.” (I WL) 

„Lack of communication between departments and students:  about curriculum, timetable changes with 

no notice or very little notice. Basic information about classes need to be provided (room details etc.) 

Lack of properly filled curriculum (lack of proper learning objectives and structured learning) Highly 

substandard teaching” (II WL) 

“We are not given clear information, for example I'm going into second year and I have not been given 

any information about optional courses. We always have to rely on previous years for information!” (II 

WL) 

“Nie wiem, co sprawia najwięcej kłopotów. Spotkałam się z niejednoznacznymi informacjami w 

dziekanacie, wynikającymi z braku przepływu informacji między pracownikami.” (WNoZ) 

„Informacje są nie jasne, nie konkretne, często zmieniane i wysyłane w ostatniej chwili. Regulamin 

dotyczy tylko studentów, którzy winni są stosować się do niego, natomiast dziekanat nie ma obowiązku 

przestrzegania terminów ani zasad obowiązujących w regulaminie studiów.” (WNoZ) 

▪ sprawy dotyczące praktyk, skierowań, zaświadczeń, a także indeksów 

„praktyki studenckie” (I WL) 

„Formalności związane z praktykami” (I WL) 

„Informacje odnośnie praktyk.” (I WL) 

„Największe problemy spotkałem przy chęci uzyskania informacji nt. praktyk wakacyjnych (warunków, 

regulaminu). Okazuje się, że tylko WUM robi jakieś problemy przy podpisywaniu porozumień z 

placówkami, co generuje liczne wizyty i w Dziekanacie, i w placówce, gdzie mają odbywać się praktyki 

(czasem bezskutecznie!). Panie nie wyrażają kompletnie chęci dobrej woli - generalnie czasem sprawiają 

wrażenie, że to Studenci są dla Dziekanatu, a nie odwrotnie! (Czy to nadal PRL?!). Te Panie powinny być 

od tego, żeby nam pomagać, a wizyta w Dziekanacie powinna być jedynie czystą przyjemnością, a nie 

przykrą koniecznością.” (I WL) 

„Podpisywanie porozumienia odnośnie praktyk wakacyjnych ze szpitalem” (I WL) 

„Praktyki wakacyjne” (I WL) 

„Praktyki wakacyjne i dopuszczenia do sesji. Nikt nic nie wie albo ma różne wersje postępowania,  

powinno być to wszystko jasne, przejrzyste i jednolite. No i to, że dziekanat jest zamknięty w środy. Po 

co? Dlaczego? Co te panie robią w tym czasie?” (I WL) 

„Oddawanie indeksów na czas.” (II WL) 

„Papierowe indeksy” (II WL) 

„Prośby o wydanie różnych zaświadczeń dotyczących warunków studiowania. (II WL) 

„Praktyki wakacyjne - każda stacja SPZOZ wymagała od studentów porozumienia pomiędzy uczelnią a 

SPZOZ, nikt nie podał nam wcześniej takowej informacji co zdecydowanie zmniejszyło by ilość naszych 

wizyt w dziekanacie.” (WNoZ) 

Jedna ze studentek zwróciła uwagę na jakość używanych w Uczelni identyfikatorów oraz zaproponowała 

rozwiązanie, którego wdrożenie mogłoby się stać, jej zdaniem, elementem podnoszącym prestiż Uczelni: 
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„Chciałabym … zaproponować zmianę, która byłaby kolejnym atutem naszej uczelni. Uważam, że naszej 

uczelni przydałoby się ujednolicenie identyfikatorów, a także żeby były bardziej indywidualne, przez co 

bardziej profesjonalne. Swoje spostrzeżenia opieram na profesjonalizmie w tej dziedzinie innej uczelni, 

PUMu, gdzie każdy student ma wydrukowany dla siebie indywidualny identyfikator z imieniem i 

nazwiskiem, i rokiem studiów, czyli są przygotowywane co roku. Oczywiście jest także piękne logo 

uczelni. Co roku także jest inny kolor identyfikatora. Nie jest konieczne zdjęcie do takiego identyfikatora, 

gdyż ujednolicenie zdjęć, ich formatu, może być skomplikowane. Obecne identyfikatory się nie 

sprawdzają. Większość studentów ich nie nosi, gdyż ich obecność nie jest wymagana. Gdy już są, to 

często mają niezbyt estetycznie napisane ręcznie imię i nazwisko, często są bez zdjęcia, czyli z pustym 

polem. Wygląda to mało estetycznie, a także mało profesjonalnie. Wyrażam wielką nadzieję, że nasza 

uczelnia uczyni pozytywną zmianę w tym kierunku.” 

4.1 | Ocena planów zajęć 

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

(w poprzednim badaniu 3,28, rok wcześniej 3,20 a w roku 2013/2014 - 3,27). Najwięcej 

komentarzy negatywnych dotyczyło długich przerw pomiędzy zajęciami (tzw. okienek), złego 

rozkładu tygodniowego (niektóre dni wolne, w pozostałe zajęcia od rana do późnego 

wieczora). 

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

blisko co trzeci student (29%) nie potrafił zająć jednoznacznego stanowiska w tej kwestii (w poprzednich 

dwóch badaniach takich osób było 32%, a w roku 2013/2014 - 24%). Pozostali (ok. 23%) ocenili swój 

plan zajęć negatywnie (odpowiedzi „zły” udzieliło 16% studentów, w roku 2015/2016 - 17%, rok 

wcześniej - 18% i 24% w roku 2013/2014, odpowiedzi „bardzo zły” było ponad 7%). 

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

swój plan zajęć ocenili, kolejny już rok, studenci II WL - średnia 3,59 (poprzednio - 3,71), a najniżej, 

podobnie jak rok wcześniej, studenci WNoZ – średnia ocen to 2,76 (w ub. roku - 2,78). 

 

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

Plan zajęć to temat będący w centrum zainteresowania studentów (sądząc po blisko 500 komentarzach, 

które się pojawiły w tej części ankiety). W wypowiedziach studentów na temat planu zajęć dominowały 

wypowiedzi negatywne.  

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane uwagi studentów, które nie wyczerpują wszystkich zgłoszonych 

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

Wydziałach i kierunkach studiów, zapoznały się z pełną listą wypowiedzi w omawianej kwestii. Tym 
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bardziej, że lista problemów w zasadzie jest taka sama jak w poprzedniej edycji badania, co sugeruje, że 

w omawianych kwestiach nie nastąpiły widoczne dla studentów zmiany. 

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

„całkiem dobry, co tu dużo pisać)” (I WL) 

„Bardzo podobało mi się to, że przez większość dni tygodnia zaczynałam zajęcia rano i nie miałam 

przeważnie zajęć w godzinach popołudniowych i wieczornych. W moim planie nie było też zbyt dużo 

okienek, co zapobiega zbędnemu traceniu czasu …” (Lekarski I) 

„Bardzo podobało mi się to, że przez większość dni tygodnia zaczynałam zajęcia rano i nie miałam 

przeważnie zajęć w godzinach popołudniowych i wieczornych. W moim planie nie było też zbyt dużo 

okienek, co zapobiega zbędnemu traceniu czasu….” (Lekarski I) 

„Jest po prostu bardzo dobry.” (Lekarski I) 

„Plan nie mógł być w tym roku lepszy! Doskonale zorganizowane zajęcia. Tyle w temacie.” (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 

„Albo mało zajęć w ciągu dnia albo dużo zajęć z krótkimi przerwami” (Lekarski I) 

„1. Zmiany w planie. Sam pomysł, by wstawiać jedną wersję planu, potem kolejną, na kilka godzin 

(dosłownie raz było tak, że zmiana planu nastąpiła o 24 godzinie a na zajęcia szliśmy na 8....) przed 

rozpoczęciem zajęć to jakiś absurd. …” Lekarski I) 

„Bloki poranne - przeładowane zajęciami, nie ma nawet jednego tygodnia przerwy. Wykłady na 4 roku 

odbywające się wieczorem, co generuje długie "okienka”. Ostatnie wykłady kończyły się po 21, co w 

przypadku gdy zajęcia zaczynają się o 8, jest wyczerpujące…” (Lekarski I) 

„Bloki w listopadzie, a egzamin z przedmiotu w czerwcu. Gdzie tu sens?” (Lekarski I) 

„Długie przerwy między zajęciami - np. 4-godzinne, ostatnie zajęcia zaczynane o godzinie 17:00 i 

kończone po 19:00... o tej godzinie już nie jesteśmy w stanie dostatecznie skupić się na seminarium, 

zwłaszcza gdy pierwsze zajęcia zaczęliśmy o godzinie 8:00.Minusem jest też ustawianie wykładów na 

godzinę 18:00, gdy zajęcia kończymy np. o 12-13. Wtedy mam do wyboru czekać na kampusie 5 godzin 

na wykład lub wrócić do domu i zrezygnować z wykładu, żadne z tych rozwiązań nie jest 

satysfakcjonujące. Największą wadą bloków jest brak możliwości odrobienia zajęć lub posiadania 

nieobecności - w sytuacji gdy się rozchoruję mam niezaliczony przedmiot, ponieważ wszystkie kolejne 

bloki są poustawiane na tą samą godzinę i nie mam możliwości odrobienia opuszczonych zajęć. 

Najlepszym rozwiązaniem byłoby np. dopuszczenie 3 nieobecności na semestr na blokach, z czego np. 

max 2 na jednym przedmiocie.” (Lekarski I) 

„Duże przerwy między zajęciami, zajęcia późno po południu, trwające do ok. 20, po odczekaniu paru 

godzin "okienka".” (Lekarski I) 

„Istotne przedmioty odbywały się w późnych godzinach, kiedy cała grupa była już zmęczona, pomiędzy 

zajęciami były zbyt długie przerwy.” (Lekarski I) 

„Zajęcia są nieproporcjonalnie rozłożone. Jednego dnia od 8:00 do 18:45 następnego jeden wykład.” 

(Logopedia) 

„zbyt duże okienka w trakcie dnia, nierównomiernie rozłożone zajęcia w całym tygodniu zajęć” 

(Logopedia) 

„Jeżeli pomiędzy ćwiczeniami a wykładami jest kilka godzin przerwy, nikomu nie chce się koczować na 

mieście, żeby na nie poczekać. Rozumiem, że każda grupa ma inny plan tygodniowy, ale można by np. 

wyznaczyć jeden dzień w tygodniu, w którym odbywałyby się wyłącznie wykłady. Plan czasami był bez 

sensu, np. w jednym tygodniu zajęcia z ortopedii w godzinach porannych, w drugim tygodniu zajęcia z 

zaopatrzenia ortopedycznego w godzinach popołudniowych, oba przedmioty prowadzone w Szpitalu 
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Bródnowskim. Można by zrobić te zajęcia po sobie i dzięki temu zyskać wolny tydzień (do wykorzystania 

np. na wykłady lub leniuszkowanie w domu).” (Fizjoterapia) 

„Rozciągnięte na wiele tygodni zajęcia, które można by odbyć w znacznie krótszym czasie - na ostatnim 

roku studiów znacznie ułatwiłoby to pisanie pracy dyplomowej.” (Fizjoterapia) 

„W pierwszym semestrze, w którym nie było sesji zimowej, mieliśmy kilka tygodni bez zajęć. W drugim 

zaś, który kończy się trudną sesją egzaminacyjną z 3 obszernymi przedmiotami, czasu wolnego nie ma 

wcale, a do tego z niemal każdego przedmiotu dorzucane są do kolokwiów dodatkowe prace, zajmujące 

czas przeznaczony na naukę do wspomnianych kolokwiów i egzaminów.” (Fizjoterapia) 

„… Days were too long and classes were too spread out. Would be better to have all classes scheduled in 

the morning or afternoon but not both.” (6-year programme) 

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

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

został w praktycznie wszystkich komentarzach o zabarwieniu krytycznym)  

„Długie przerwy między zajęciami od samego początku studiów.” (Audiofonologia) 

„plan rozbity na cały dzień, liczne okienka miedzy zajęciami, nie uwzględniony czas dojazdu pomiędzy 

miejscami zajęć” (Elektroradiologia) 

„Często występujące "okienka" między przedmiotami ok. dwugodzinne, jest to idealnie wyliczony czas: 

bardzo długi, ale zarazem za krótki, aby móc wrócić do domu, albo dobrać fakultet- Dwa przedmioty w 

ciągu dnia, gdzie jeden zaczyna się o 8, a drugi o 17” (Lekarski I) 

„1-2 godzinowa przerwa miedzy zajęciami w CD nie jest wygodna, ponieważ jest to zbyt dużo czasu, żeby 

zjeść obiad i wrócić na zajęcia, a zbyt mało, żeby opłacalnym było wrócenie do domu.” (Lekarski I) 

„3 godzinne przerwy w zajęciach, były nieco uciążliwe,” (Lekarski I) 

„Okienka między zajęciami jednego dnia trwają 3-4 godz., a innego dnia mamy 15min na to, aby 

przejechać z kampusu Banacha na kampus Lindleya, co w godzinach szczytu jest niewykonalne.” 

(Lekarski I) 

„Bardzo długie przerwy pomiędzy zajęciami (5-6 godzin) lub tylko jedne zajęcia dziennie.” (Lekarski I) 

„Zbyt długie przerwy między zajęciami uniemożliwiają efektywne uczenie się, ponieważ nie mamy 

miejsca, gdzie można wygodnie się uczyć ani wszystkich potrzebnych materiałów, a do domu także nie 

ma możliwości powrotu. Ponadto jeżdżenie codziennie do centrum na jedne zajęcia, jest bez sensu, 

ponieważ dojazd w jedną stronę zajmuje ponad godzinę. Zajęcia powinny być bardziej "zbite".” (Lekarski 

I) 

„Bardzo długie tzw. "okienka" przez co wyjazd na 2x1,5h zajęć zamieniał się w 3h zajęć + 6h siedzenia w 

bibliotece” (Lekarski I) 

„Co roku to samo: olbrzymie przerwy między zajęciami, bloki z zajęciami po 1,5h zamiast 3 dni po 2,5h i 

2 dni wolne. Co roku wszyscy o tym piszą, co roku jest tak samo, po co w ogóle ta ankieta?” (Lekarski I) 

„często długie przerwy między zajęciami czasem tylko jedne zajęcia w ciągu dnia (etyka), w środkowej 

części dnia” (Lekarski I) 

„…Czasem jednak przerwy między poszczególnymi zajęciami mogłyby być krótsze, niż kilka godzin. Z 

drugiej strony, zdarzało się, że czasu na przemieszczenie się z jednej lokalizacji do drugiej było zbyt mało 

i ledwo zdążaliśmy na kolejne zajęcia.” (Lekarski I) 

„Długie przerwy między zajęciami w blokach a zajęciami popołudniowymi” (Lekarski I) 

„Fizycznie niemożliwe pojawienie się na wykładach na Banacha z Lindleya w czasie 20 minut podczas 

godzin szczytu zmusiły do opuszczenia ich.” (Lekarski I) 

„Liczne okienka. Niekiedy za mało czasu na przejazd, np. 45 min między zajęciami na Bródnie a 

farmakologią na Banacha, 30 min między pediatrą a mikrobiologią na Chałubińskiego - autobus jedzie 14 

min, a jeszcze trzeba się przebrać, dojść na przystanek i z przystanku do zakładu na kolejne zajęcia…” 

(Lekarski II) 
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„Niedostosowany,  brak elastyczności,  błędy,  brak możliwości zorganizowania dnia ze względu ba 

rozbicie zajęć,  brak przerw lub zbyt długie przerwy. Ciężko opisać wszystkie wady” (Dietetyka) 

„Bywa potrzebna umiejętność teleportacji: jeden przedmiot potrafi kończyć się o 14 na Bielanach, a drugi 

rozpocząć o tej samej godzinie na Żwirki” (Ratownictwo medyczne) 

▪ błędów w planie 

„W tegorocznym planie były tygodnie, kiedy nakładały się jednocześnie dwa bloki zajęć - np. 

parazytologia oraz mikrobiologia. W takim wypadku jest to praktycznie niemożliwe, aby przygotowywać 

się do jednych i drugich zajęć z dnia na dzień.” (Lekarski II) 

„…Kilkakrotnie zdarzyło się, że sala odgórnie ustalona w planie była już zajęta przez inna grupę 

studentów i wraz z wykładowcą studenci tracili czas przeznaczony na zajęcia na szukanie wolnej sal i…” 

(Dietetyka) 

„niezmienny od wielu lat, nawet z błędami, problem zmienności siatki co tydzień, co uniemożliwia podanie 

stałego grafiku np. w pracy, wykłady "ciurkiem" od 9:30 do 19:30, problem za krótkiego dojazdu z 

jednego kampusu na drugi” (Dietetyka) 

▪ udostępniania planu zajęć w ostatniej chwili, wprowadzania zmian do planu w trakcie roku 

akademickiego, przekazywanie różnych planów zajęć studentom, wykładowcom 

„Jest późno podawany i za bardzo skumulowany” (Audiofonologia) 

„Schedule is changed without notification! We are international students and it is ridiculous that changes 

are made last minute and we receive each full class schedule so late. Full year is not released at once!” 

(4-year programme) 

„it changes quite often and we're not informed - just need basic information like room details.” (4-year 

programme) 

„Pojawia się w ostatniej chwili” (Farmacja) 

„Pani …. od planu jest NIEKOMPETENTNA, nie umie wysłać jednej wersji planu do studentów, 

wykładowców i sekretariatu na Ciołka. Rozmowy z tą kobietą nie przynoszą żadnych skutków.” 

(Dietetyka) 

„…Niezgodność planu przekazanego studentom z planem przekazanym wykładowcom, nieporozumienia co 

do godzin rozpoczęcia zajęć. Długi czas oczekiwania na wykładowcę. Zdarzyło się na przykład, że cała 

grupa studentów przyjechała na zajęcia w CBI, gdy wykładowcy nie było w momencie rozpoczęcia zajęć 

starosta wykonał telefon w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Okazało się, że wykładowca czeka na studentów 

w sali w budynku przy ul. Chałubińskiego …” (Dietetyka) 

„plan cały czas ulega zmianie, zajęcia czasami pokrywają się z czego wynikają problemy i nie 

przyjemności ze strony wykładowców. Dodatkowo częsta zmiana planu uniemożliwia zrobienie dyżurów (a 

jest ich dość sporo do zrobienia). …” (Ratownictwo medyczne) 

„Plan zajęć jest bardzo często zmieniany. …” (Ratownictwo medyczne) 

„Milion okienek, plan bardzo ruchomy, nie da się zaplanować czegoś na stałe, bo co tydzień zajęcia są 

inaczej. Całe dnie wykładów zabijają, nie da się wysiedzieć a tym bardziej skupiać na przekazywanej 

treści. Niektóre przedmioty realizowane w godzinach innych niż standardowa siatka zajęć, co powoduje 

dodatkowe okienka i uniemożliwia odrobienie zajęć, co jest wymagane przez niektórych wykładowców. 

Bardzo częste aktualizacje również dezorganizują pracę zawodową i inne plany. Trzy razy NIE dla planu!” 

(Zdrowie publiczne) 
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▪ planowania zajęć dla poszczególnych grup dziekańskich/studenckich 

„jestem w ostatniej grupie dziekańskiej i przez to mam najgorszy plan na roku, najlepszy plan maja 

początkowe grupy. Dostają najlepsze godziny, nie maja żadnych okienek i nie kończą późno. ten temat 

był już poruszany wiele razy ale widać że osoby za to odpowiedzialne maja to ewidentnie gdzieś.” 

(Lekarski I) 

„Jesteśmy ostatnią grupą i zawsze kończymy zajęcia w piątki bardzo późno. Mimo naszych wielu próśb, 

aby zrobić rotację grup, tak abyśmy choć raz mieli bardziej odpowiadające nam godziny zajęć od 3 lat nic 

się nie zmienia.” (Lekarski I) 

„Moja grupa wyjątkowo była zawsze poszkodowana w kwestii planu zajęć- najtrudniejsze bloki były tuż 

przed egzaminami, zajęcia popołudniowe w bardzo późnych godzinach po blokach, trzeba było na nie 

strasznie długo czekać.” (Lekarski I) 

„Niestety istnieje niesprawiedliwość jeśli chodzi o plan zajęć. Są grupy które w każdym semestrze maja 

plan zajęć korzystny np. wolne 1/2 dni w tygodniu. Natomiast inne grupy w każdym semestrze mają 5 

dni w tygodniu zajęcia. Do tego moja grupa na 5 semestrów na tej uczelni, 4 krotnie kończyła/ będzie 

kończyć w piątek  godzinie 18 ( jako ostatni ). …” (Lekarski I) 

„Plan ludzi będących w 3, 4, 5 grupie sprawia wrażenie, jakby był zrobiony byle jak. By tylko się ilość 

zajęć zgadzała, nie uwzględnia często transportu między wydziałami, ani niepotrzebnych przerw między 

zajęciami (które bez problemu można by było usunąć)” (Dietetyka) 

„Plan zajęć powinien być układany nieco inaczej, niektóre grupy są poszkodowane, np. 1 grupa zajęcia 

ma rano od razu po wykładzie, ostatnia grupa zajęcia ma późnym popołudniem po bardzo długim okienku 

i tak cały czas podczas trwania tych zajęć (jedne nawet przez cały rok akademicki). To jest zdecydowanie 

uciążliwe, na wykład brak motywacji żeby przyjść na 8, a później znowu na 14/15. Widzę tu jedną 

możliwość w czasie roku/semestru/etc. zmieniać kolejność grup- raz ma 1 grupa na rano, innym razem 2, 

itd. …” (Dietetyka) 

Pojawiły się uwagi dotyczące kwestii merytorycznych związanych z planem zajęć 

„… Brak przydatnych przedmiotów, których na licencjacie również nie było - prawdziwego ratownictwa 

medycznego (te dwa zajęcia po kilka godzin to jakaś kpina). Z całym szacunkiem ale ja po studiach na 

wielkim i wspaniałym WUMie nie potrafię uratować człowieka a chyba o to w naszym zawodzie chodzi! 

Można by jeszcze dużo i długo wymieniać, ale na specjalnej radzie do tego tematu zwołanej, było to 

wszystko co chcę powiedzieć, powiedziane. Mam nadzieje że ktoś z góry to sobie wziął do serca, bo to nie 

są duże wymagania. (Pielęgniarstwo) 

„Plan zapchany jest przedmiotami, które były na licencjacie, na wykładach i seminariach powtarzają się te 

same treści - nawet prezentacje są te same.” (Pielęgniarstwo) 

„Za dużo zajęć praktycznych z geriatrii, neurologii i opieki paliatywnej, za mało z anestezjologii, pediatrii, 

na bloku operacyjnym. Pielęgniarka to nie opiekun medyczny.” (Pielęgniarstwo) 

„Chciałabym żeby było więcej praktyk na kierunku ratownictwo medyczne na pierwszym roku i żeby były 

karetki nie tylko wakacyjne na drugim roku.” (Ratownictwo medyczne) 
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5 | Ocena Wirtualnego Dziekanatu 

W analizowanej edycji badania Wirtualny Dziekanat uzyskał średnią ocenę podobną do tych, 

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

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

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

merytorycznych i technicznych pojawiających się w WD.  

Większość respondentów pozytywnie oceniło funkcjonalność obecnej formy Wirtualnego Dziekanatu 

(WD), dostępnego dla studentów po zalogowaniu się poprzez system SSL-VPN (65% odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” i „tak” – w poprzednich dwóch latach takich odpowiedzi było 66%, a w roku 

2013/2014 - 70%). Zróżnicowanie ocen wystawionych przez studentów poszczególnych wydziałów jest 

znacznie większe niż w poprzedniej edycji i obecnie waha się od 83% na WLD do 62% na WNoZ (w 

ubiegłym roku wartości te mieściły się między 71% na WF i 64% na I WL). W roku akademickim 

2014/2015 zróżnicowanie to mieściło się w przedziale od ponad 74% na WF do 63% na I WL, a rok 

wcześniej zróżnicowanie to było najmniejsze i zawierało się w przedziale od 72% pozytywnych odpowiedzi 

na I WL do 68% na WF. 

Średnia, ogólnouczelniana ocena WD wyniosła 3,77 (w skali od 1 do 5). System ponownie najwyżej 

ocenili studenci WLD (4,11, w ub. roku - 3,96), najniżej studenci WNoZ (3,72). 

 

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, niespełna 5% (w ub. roku – 4%, rok wcześniej - 13%, a w roku 2013/2014 - 12%) 

uczestników badania zadeklarowało, że w czasie korzystania z WD napotkali na problemy z 

użytkowaniem systemu. Odsetek respondentów, którzy mieli problem z WD, był najwyższy wśród 

studentów II WL (14%) oraz WLD (13%). Na pozostałych Wydziałach odsetek ten kształtował się na 

poziomie od niespełna 7% (WNoZ) do 9% (I WL). 

Problemy te uległy tylko niewielkiej zmianie i podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej, najczęściej 

dotyczyły: 

▪ automatycznego wylogowywania w trakcie korzystania z systemu, trudności z logowaniem 

się do systemu 

„wygasanie sesji - nie mogę uzupełnić tej ankiety!” 

„Strona automatycznie wylogowuje studenta po określonym czasie, co jest bardzo niewygodne, jeśli chce 

się odejść na chwilę od komputera.” 

„Wywalania ze strony przy wypełnianiu ankiety studenckiej - rzetelne wypełnienie trwa długo a strona nie 

akceptuje odpowiedzi z powodu "wygaśnięcia sesji". Żenujące” 

„when i was registering for optional courses the websites crashed multiple times.” 

“It logs me out too quickly.” 

“Wygaśnięcie sesji następuje zbyt szybko.” 

„brak możliwości dokończenia ankiety dotyczącej matematyki” 

„Podczas wypełniania ankiety studenckiej niejednokrotnie wyskakiwała strona błędu.” 

„ciągle wylogowywanie” 

▪ logowania się do systemu 

„problem z logowaniem” 

„zalogowania się, czasami strona nie chce się załadować” 

„impossible to log in” 

„…however in that case logging in to VD should be a lot easier, as easy as logging into Facebook, or 

another app. …” 

„Miałam problemy z zalogowaniem się” 

„Wszystkiego, nawet zalogowania po wpisywaniu prawidłowego loginu i hasła nie można się zalogować.” 

„Problem z zalogowaniem się do portalu.” 

▪ nieaktualnych, niepełnych i/lub niewłaściwych danych w systemie 

„Brakuje aktualnych informacji np. o członkostwie w kole naukowym, osoby odpowiedzialne za fakultety 

nie uzupełniają same zaliczenia fakultetu.” 

„Cały portal SSL/VPN jest nieaktualny. Są tam tylko jakieś szczątkowe zakładki m.in szpilki itp.” 

„Nadal po 4 latach i przypominaniu o tym w sekretariacie nie zostałam usunięta z listy studentów 

kierunku Farmacja.” 

„I wanted to have my first and second years' certificates to see my GPA, but it is not possible.” 

“Nie zostały uzupełnione informacje dotyczące mojego przynależenia do SKN "LeFort" oraz prezentowanej 

pracy na konferencji Head's Up w roku ubiegłym.” 

„Oceny często są wpisywane z bardzo dużym opóźnieniem.” 

„brak uaktualniania danych, brak wyliczanej średniej ocen” 
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„Studenci są informowani o nadchodzącej rejestracji na fakultety, ale plan fakultetów do tej pory tj. 4 dni 

przed rejestracją nie został zaktualizowany, co uniemożliwia rozplanowanie rejestracji na fakultety.” 

„Jestem członkiem dwóch kół naukowych, tymczasem informacja taka nie jest zapisana w rubryce "Koła 

naukowe" w "Osiągnięciach". O co chodzi?” 

▪ małej przejrzystości informacji 

„brak przejrzystości strony.” 

„Na stronach dziekanatu da się nic znaleźć” 

„Gdzie znaleźć rzeczy, których szukam - np. tej ankiety” 

„Przejrzystość systemu! Aktualizacja informacji, potrzeba przelogowania się non stop... każda zakładka 

wygląda inaczej, trudno się odnaleźć.” 

„do not understand the menus, hard to navigate” 

„its not in english for english division” 

„… I can assure you that it would attract many more international students from around the world if they 

saw a professional looking website. Poznan Medical University, for example, has a modern clean looking 

home page.” 

„przy pierwszym logowaniu dobre parę minut szukałam na sslu kwadraciku z napisem "wirtualny 

dziekanat"” 

„Czasami nie wszystko jest jasne i przejrzyste tak jakbym chciał.” 

▪ zapisów na fakultety 

„Rejestracja na fakultety” 

„Ponadto system często się zawiesza w sytuacji ogólnouczelnianych zapisów na fakultety / zajęcia WF” 

„Rejestracja na fakultety czy zajęcia WF-u - system nie wytrzymywał obciążenia.” 

▪ trudności w użytkowaniu systemu za pomocą urządzeń mobilnych 

„Przy mobilnym logowaniu do portalu są duże problemy - właśnie przez mnogość tych dziwnych 

nieprzydatnych zakładek. Zlikwidujcie zakładki albo je usprawnijcie” 

Najważniejszą funkcjonalnością, jakiej studenci kolejny rok oczekują od Wirtualnego 

Dziekanatu, jest umieszczenie w nim planu zajęć oraz informacji o miejscu ich prowadzenia. 

Studenci postulują ponadto wprowadzenie elektronicznego indeksu jako jedynej formy 

dokumentu gromadzącego informacje o toku studiów oraz umieszczanie na WD listy obecności 

na zajęciach. 

Uczestnicy badania byli proszeni o wskazanie maksymalnie trzech najistotniejszych funkcjonalności, 

które powinien zawierać Wirtualny Dziekanat (z zaprezentowanej im listy). Rozkład odpowiedzi na 

to pytanie, w skali Uczelni przedstawiają się następująco. 

▪ plany zajęć oraz informacja o miejscu ich przeprowadzania (35% wskazań; w ub. roku 33%) 

▪ elektroniczny indeks ocen cząstkowych (35%; w ub. roku 28%) 

▪ listy obecności na zajęciach (28%; w ub. roku 22%) 

▪ materiały dydaktyczne (26%; w ub. roku 27%) 

▪ informacje o nauczycielach akademickich, np. terminy dyżurów, dane kontaktowe (18%; w ub. 

roku 17%) 

▪ dostęp do e-sylabusów (6%; w ub. roku 8%) 

▪ dostęp do poczty akademickiej (6%; w ub. roku 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.  

„Jakaś bzdura, że nie można zaznaczać więcej niż 3 opcji. Zaznaczyłem najważniejsze, ale prawda jest 

taka, że wszystkie powyżej byłby niesamowitym ułatwieniem dla każdego studenta!” 
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„Wszystkie z powyższych. Przy planie zajęć powinien być wyszczególniony wykładowca, którego nazwisko 

jest odnośnikiem do danych kontaktowych i terminu dyżurów. Razem z ocenami powinna być dołączona 

lista obecności.” 

„Wszystko powinien zawierać...” 

„all of that in an easier and eccesable way.” 

“all of the above” 

“ALL OF THESE should be in ONE PLACE.” 

“Powinien zawierać wszystkie wyżej wymienione!!” 

„Chciałabym wybrać wszystkie możliwe opcje wymienione powyżej.” 

Podkreślając znaczenie niektórych funkcjonalności, studenci wskazywali na koniczność: 

▪ wprowadzenia e-indeksu, który powinien zastąpić jego papierową wersję 

„należałoby jak na innych uczelniach wycofać papierowy indeks skoro i tak oceny z przedmiotów są w 

systemie wirtualnego dziekanatu. Utrudnia to życie zarówno studentom jak i pracownikom uczelni.” 

„elektroniczny indeks ocen cząstkowych …” 

„INDEKS!!! Zamiast papierowego!!” 

„Chciałabym by wirtualny dziekanat zastąpił zwykłe indeksy tak jak jest to na prawie każdej uczelni w 

Warszawie. Pod tym względem WUM jest mocno zacofany. Zbieranie podpisów w indeksach utrudnia tylko 

życie i studentom, którzy muszą z nimi latać i tym którzy musza je podpisywać” 

„elektroniczny indeks ocen końcowych ze wpisami wykładowców żeby można było zrezygnować z 

papierowych indeksów” 

„Jeszcze plan zajęć oraz elektroniczny indeks ocen cząstkowych, ale miałem wybrać trzy.” 

„Myślę, że warto wprowadzić e-indeksy dla CAŁEJ uczelni. Nie tylko dla I roku. Wszyscy czekamy na to od 

lat, myślę, że nie tylko studenci, ale i pracownicy zakładów i klinik.” 

„Powinien funkcjonować zamiast indeksów!” 

„Skoro jest wirtualny dziekanat to po co są jeszcze papierowe indeksy ? Uważam, to za rzecz zbędną, 

wszystko i tak jest w systemie, a to tylko traci się niepotrzebnie czas studentów i profesorów.” 

„Elektroniczny indeks powinien zastąpić papierowe indeksy” 

„Uważam, że powinny być wycofane już dawno indeksy papierowe. Powinien funkcjonować jedynie 

Wirtualny Dziekanat i indeks elektroniczny jak to jest już na większości uczelni. W obecnej formie 

Wirtualny Dziekanat nie ma racji bytu.” 

▪ zamieszczania ważnych dla studentów informacji (m.in. listy obecności, planów zajęć, wszelkich 

zmian) 

„jakie dokumenty powinno się dostarczyć, przypomnienie o badaniach” 

„Zmiana danych np. adresowych, zdjęcia etc.” 

„Wszelkie zmiany w planach + dodatkowe powiadomienie w mailu” 

„Dodatkowo przydatną rzeczą byłyby listy obecności dostępne do wglądu studentów w systemie.” 

„…dodajcie proszę listy obecności + plany zajęć.” 

„Jest zbyt mało rozbudowany, przez co nie ma tam informacji, które by były przydatne jak np. oceny 

cząstkowe, plan zajęć, listy nauczycieli akademickich, informacja o jednostkach naukowych itp.” 

▪ umieszczania materiałów dydaktycznych 

„Materiały dydaktyczne.” 

„materiały dydaktyczne również powinny być na stronie” 
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„class materials teacher contacts access to an e-syllabus for each course” 

„Na uczelni, na której byłam na Erasmusie, wszystkie wykłady z każdego przedmiotu były dostępne na 

jednej platformie. Nie było przedmiotów, które nie umieszczałyby tam materiałów, które rzeczywiście 

przedstawiano na zajęciach. Ogromnie ułatwiało to naukę.” 

▪ umieszczenia danych o nauczycielach akademickich 

„informacje o nauczycielach akademickich” 

„plany konsultacji poszczególnych wykładowców” 

„skoro mogłam dodać tylko trzy, to dopiszę, że informacje o dyżurach, materiały dydaktyczne też są 

super” 

„teacher contact information and office hours” 
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6 | Ocena Biura Spraw Studenckich (BSS) 

Kolejny rok ogólna średnia ocena pracy Biura Spraw Studenckich (poprzednio Dział Obsługi 

Studentów) utrzymuje się na tym samym poziomie. W tegorocznej edycji badania wynosi ona 

3,52 (w ub. roku wynosiła 3,49, rok wcześniej 3,50 a w roku 2013/2014 - 3,49). Ponownie, 

podobnie jak miało to miejsce w poprzednich edycjach badania, jedynie 43% respondentów 

pozytywnie oceniło stosunek pracowników działu do studentów.  

Studenci, którzy wzięli udział w badaniu ocenili Biuro Spraw Studenckich podobnie jak rok wcześniej 

dając średnią ocenę 3,52 (w skali 1 - 5). Najwyższą ocenę uzyskała „terminowość załatwiania spraw” 

(3,62). Dostępność dla studentów została oceniona na 3,59, a zrozumiałość informacji zamieszczanych na 

stronie BSS i w gablotach na 3,52. Najniżej, choć wyżej niż rok wcześniej, oceniono stosunek 

pracowników BSS do studentów (3,35, w poprzedniej edycji badania - 3,20). 

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

Dostępność dla studentów pracowników działu oraz terminowość załatwiania spraw dobrze oceniła jedynie 

nieco ponad połowa respondentów (po 51% odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze”), a kryteria 

zrozumiałość informacji oraz stosunek pracowników BSS do studentów uzyskały jeszcze mniej 

pozytywnych opinii (48% i 43%). W szczególności niepokoić może nadal wysoki i jednocześnie wyższy niż 

rok wcześniej, odsetek (18% vs 14%) negatywnych ocen w przypadku kryterium stosunek pracowników 

działu do studentów. Wyniki uzyskane w obecnej edycji badania wskazują, że ocena Biura Spraw 

Studenckich w każdym z czterech ocenianych wymiarów, w porównaniu do wyników z poprzednich badań, 

uległa zmianie na niekorzyść. 

 

Rysunek 13: Ocena wybranych aspektów pracy Działu Obsługi Studenta WUM 

Dostępność BSS dla studentów ponownie najwyżej ocenili studenci I WL. Ponad 59% studentów tego 

Wydziału pozytywnie oceniło ten aspekt pracy Biura. Najniższe oceny przyznali studenci WF (35% ocen 

pozytywnych, a częściej niż co piąty student tego wydziału dał ocenę negatywną). 

19%

19%

22%

20%

24%

29%

29%

31%

38%

41%

42%

40%

11%

8%

5%

6%

7%

3%

stosunku pracowników BSS do studentów

zrozumiałości informacji zamieszczanych na stronie BSS
i w gablotach

terminowości załatwiania spraw

dostępności dla studentów

Jak ogólnie ocenia Pan/i Biuro Spraw Studenckich (BSS) pod względem:

bardzo dobrze raczej dobrze średnio raczej źle bardzo źle



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY WARUNKÓW STUDIOWANIA  2016/2017 

32  

 

 

Rysunek 14: Ocena dostępności BSS dla studentów 

 

Rysunek 15: Średnie oceny dostępności BSS dla studentów 

Terminowość załatwiania spraw w BSS – ten aspekt pracy BSS najwięcej pozytywnych ocen zebrał 

wśród studentów I WL (57%), najmniej wśród studentów WF (34%). Stosunkowo częściej niż przeciętnie, 

terminowość załatwiania spraw w BSS krytycznie oceniali studenci studiów niestacjonarnych (dawniej 

zaocznych) oraz studiujący na studiach II stopnia. 

 

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

W obecnej edycji badania stosunek pracowników BSS do studentów najniżej ocenili studenci WF. 

Średnia ocen, która wśród studentów tego wydziału wynosi 2,95 przy średniej dla całej Uczelni 3,35.  

Stosunek pracowników BSS do studentów najwyżej ocenili studenci I WL (średnia 3,58). 

 

Rysunek 18: Ocena stosunku pracowników BSS do studentów 

 

Rysunek 19: Średnie oceny stosunku pracowników BSS do studentów 

3,27

3,46

3,56

3,62

3,72

3,73

WF

WLD

WNoZ

WUM ogółem

II WL

I WL

Średnie oceny terminowości załatwiania spraw w BSS 

22%
29%

19% 13% 11% 14%

29% 14%
24%

27%
18% 14%

36%

35% 38% 39%

43% 46%

9%
14% 11% 12%

13%
14%

3% 8% 7% 9%
16% 12%

0%

100%

I WL II WL WUM ogółem WNoZ WF WLD

Jak ogólnie oceniasz BSS pod względem stosunku jego pracowników 

do studentów?

bardzo dobrze raczej dobrze średnio raczej źle bardzo źle

2,95

3,04

3,22

3,35

3,43

3,58

WF

WLD

WNoZ

WUM ogółem

II WL

I WL

Średnie oceny stosunku pracowników BSS do studentów



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY WARUNKÓW STUDIOWANIA  2016/2017 

34  

 

Zrozumiałość informacji zamieszczanych na stronie BSS i w gablotach uzyskała najwięcej ocen 

pozytywnych wśród studentów I WL (54%), a najmniej wśród studentów WLD (36%). Około 41% 

studentów nie potrafiło zająć w tej sprawie jednoznacznego stanowiska. 

 

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

 

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

Zdecydowana większość respondentów (86%) nie napotkała problemów przy załatwianiu spraw 

w Biurze Spraw Studenckich. 

Wśród tych, którzy napotykali na problemy przy załatwianiu spraw w BSS, stosunkowo najczęściej byli 

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

Uczestnicy badania mieli możliwość zamieszczenia swoich komentarzy i opinii na temat funkcjonowania 

BSS. W jednym z komentarzy pozytywnie oceniono pracę tego biura4: 

„W zeszłym roku przeszłam drogę przez mękę z Panią z DOSu. W tym roku pani się zmieniła i okazało się, 

że te same wątpliwości, problemy i wnioski można załatwiać niezwykle uprzejmie, z szacunkiem, bez 

nerwów. Pani Barbaro - niesamowicie Pani dziękuję, wreszcie ja i znajomi przestaliśmy się bać 

przychodzić do dosu. Jest Pani naprawdę wspaniałą kobietą, która ułatwia nam jak może trudne 

wirowanie w papierologii, do której jeszcze nie zdążyliśmy się przyzwyczaić.” 

W większości wypowiedzi studenci krytycznie opisywali swój kontakt z BSS sygnalizując m.in.: 

▪ nieodpowiedni stosunek pracowników BSS do studentów 

„Otrzymania stypendium socjalnego. To jakiś skandal, że cytując informacje zamieszczone na oficjalnej 

stronie biura spraw studentów, otrzymuję pogardliwe uśmieszki pań siedzących w tym biurze i 

niewybredne komentarze, że gdyby one były na miejscu komisji to nie przydzieliłyby mi stypendium. 

PRZEPRASZAM BARDZO ale ja od TYCH PAŃ oczekuję tylko i WYŁĄCZNIE powiedzenia jakie dokumenty 

mam złożyć i do kiedy. Nie interesuje mnie ich opinia i prywatne zdanie. Uważam, że należy te panie 

wymienić, bo to nie pierwsza taka sytuacja, gdy są opryskliwe, pogardzają studentami i szydzą z ich 

problemów pieniężnych.” 

„Rozmowy z pracownikami- I WL. Przez 3 lata studiów musiałam, co jakiś czas załatwić jakieś sprawy w 

BSS, np. związane z akademikiem czy stypendium. Zaobserwowałam niemiłe zachowania pracownic BSS 

nie tylko w stosunku do mnie, ale również innych studentów. Na kolejnych latach problemów mam coraz 

mniej, ale panie nie potrafią kulturalnie obejść się z nowymi studentami, którzy swoją przygodę z 

dorosłym życiem dopiero zaczynają. Jeśli student ma jakieś pytania, bądź problemy, nie tłumaczą ich, a 

tym bardziej ze spokojem. W zamian za to rzucają pretensjami i wygrażają... Jak gdyby pracowały 'za 

karę'...Najczęściej miałam okazję obserwować panią ….” 

„Spotkałam się z dość niemiłym przyjęciem podczas składania wniosku o Stypendium Rektora dla 

najlepszych studentów. Zaznaczę, że miałam wysoką średnią (4,75) i dodatkowe osiągnięcie (I miejsce w 

konkursie fotograficznym). Pomimo mojego pozytywnego nastawienia i wszystkich odpowiednich 

dokumentów, pani w tym biurze potraktowała mnie, jakby to wszystko się nie liczyło, nie dopytując o 

szczegóły, odesłała mnie do regulaminu, który sama przeczytałam uważnie wcześniej, a ona widocznie 

nie, gdyż dopiero po moim wskazaniu odpowiedniego punktu w regulaminie, okazało się, że to ja miałam 

rację i dodatkowe punkty za konkurs mi przysługiwały. Koniec końców stypendium dostałam, ale ta 

sytuacja była dla mnie jednakowo zadziwiająca, jak i niedopuszczalna. Poczułam się zlekceważona.” 

„Pani była niemiła zupełnie bez powodu.” 

                                                      

4 Należy zwrócić uwagę, że jeszcze nie wszyscy studenci znają obowiązującą nazwę omawianej jednostki administracji WUM  
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„Panie, które tam pracują są nastawione anty do każdego ze studentów, wolę pójść bezpośrednio do 

dziekanatu i tam załatwiać sprawy, bo osoby które pracują w BSS siedzą tam "za karę".” 

„…Poza tym Pani sprawiała wrażenie jakbym przeszkadzała jej w czymś bardzo ważnym i chciała mnie jak 

najszybciej zbyć mimo braku kolejki” 

„Jedna z Pań obsługujących mnie zachowywała się karygodnie - zwracała się do mnie w bezczelny 

sposób, nie wykazywała odrobiny chęci pomocy.” 

„Komunikacji z osobami pracującymi. Naprawdę czuje się w biurze spraw STUDENCKICH, jak osoba która 

nigdy nie powinna się tam znaleźć.” 

„Dość nieuprzejme i pretensjonalne podejście do studentów.” 

„Brak kultury osobistej pracowników.” 

„Panie w Biurze niesympatyczne, niepomocne, nie są w stanie udzielić informacji na zadawane pytania.” 

„Naprawdę zazdroszczę osobom, które nigdy nie musiały odwiedzić tego miejsca. Za każdym razem się 

stresuję, jak mam tam pójść ze względu na pracownice.” 

▪ problemy z załatwieniem konkretnych spraw studenckich, uzyskaniem informacji  

o wymaganych dokumentach do załatwienia jakiejś sprawy 

„Miałam problem z uzyskaniem informacji dotyczącej ubezpieczenia potrzebnego mi podczas praktyk. 

Pani nie była chętna udzielić informacji - w efekcie musiałam przyjść dwa razy, żeby ją otrzymać.” 

„Problem z uzyskaniem informacji dot. obowiązkowych badań” 

 „3 razy musiałam donosić dokumenty dotyczące badań umożliwiające mi podjęcie praktyk, ponieważ 

Pani w BSS mówiła mi tylko o tym czego brakuje w jednym dokumencie zamiast spojrzeć od razu na 3 

(chodziło o podpis lekarza rodzinnego pod kserokopią książeczki zdrowia), przez co straciłam sporo 

czasu…” 

„Ciężko było uzyskać konkretną informację dotyczącą dokumentów jakie muszę złożyć, itp.” 

„ilości potrzebnych dokumentów (trzeba przychodzić kilka razy, ponieważ trzeba przynieść kolejny 

dokument, o braku którego nikt wcześniej nie poinformował)” 

„nieczytelności wymagań stawianych przez biuro”  

„…Nie  udziela precyzyjnych informacji, przy okazji każdej wizyty zmienia zdanie na dany temat. …” 

„Brak klarownych informacji w jaki sposób należy załatwić konkretne sprawy, jakie dokumenty są 

wymagane i w jaki sposób mają być poświadczone - udostępniane informacje są niepełne, urywkowe - 

niewystarczające do bezproblemowego załatwiania spraw. np. informacje dotyczące badań na 

nosicielstwo Salmonelli, obowiązkowych szczepień.” 

„Brak konkretnych i spójnych informacji co do sposobu załatwienia sprawy” 

▪ niskie kompetencje pracowników BSS 

„Niewiedzy pań dotyczącej tego, że lekarz pediatra może pełnić funkcję lekarza POZ dla osoby 

pełnoletniej. Nie wiadomo dlaczego panie stwierdziły, że istnieje granica ukończenia 18. roku życia. 

Problem nie został jeszcze rozwiązany.” 

„Niekompetentnego podejścia pracowników, bardzo niemiła atmosfera.” 

„Nieumiejętność podania jasnej i zwięzłej informacji odnośnie konkretnych dokumentów, które trzeba 

dostarczyć oraz gdzie je zdobyć, kto musi je podpisać etc. (w sprawie ubiegania się o akademik)” 

„Ubiegałam się o stypendium rektora na kierunku Farmacja. Przez 5 lat nie było z tym najmniejszego 

problemu, a pracownicy DOSu uprzejmi, pomocni i profesjonalni. Zmieniło się to na VI roku, ponieważ 

pojawiła się nowa Pani zajmująca się Farmacją. Spędziłam 2 dni siedząc na podłodze przed DOSem 

próbując złożyć wniosek – jeden papier z wypisaną średnią. Kolejka niemiłosierna tworząca się już o 7 

rano. Osoby ze stypendium socjalnym spędzały w pokoju po 45min i wychodziły z niczym, odsyłane po 

jakiś papier (z którym następnego dnia spędzały kolejne 45 min w pokoju). Ja sama z wnioskiem o 

stypendium rektora spędziłam tam 15 min, podczas gdy Pani po prostu przekładała papiery i się 
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zastanawiała, co ma zrobić. W poprzednich latach trwało to 15 sekund i wszystko było zorganizowane 

sprawnie.” 

„Ksero badań sanitarnych: raz Pani chciała w kolorze, a potem czarno-białe przez co chodziłam tam kilka 

razy mimo, że za pierwszym razem wszystkie dokumenty były poprawne” 

„Po oddaniu wszelkich wymaganych dokumentów dotyczących badań lekarskich niezbędnych do 

studiowania, poinformowano mnie o konieczności wykonania dodatkowych badań gdyż nie zostanę 

dopuszczona do obrony pracy dyplomowej. Po ponownej konsultacji po paru tygodniach od tamtego 

wydarzenia, Pani z którą rozmawiałam telefonicznie, w celu dowiedzenia się czy poza badaniami jakie 

zrobiłam dodatkowo potrzebuję jeszcze jakiś  by wszelkie formalności zostały dopełnione poinformowała 

mnie, że te badania nie są konieczne. Następnie oddzwoniła do mnie po paru minutach potwierdzając 

informacje po konsultacji, co było miłym zaskoczeniem. Jednakże niejednolite opinie, które prowadziły do 

tego, że zwalniałam się z pracy żeby robić dodatkowe badania były złym doświadczeniem.” 

„otrzymania stypendium socjalnego, uzyskałem je za 5 próbą za każdym razem dowiadując się o nowych 

załącznikach do dodania” 

„Każda z Pań pracujących w Biurze Spraw Studenckich miała inną wersję w sprawie tego, jakie 

dokumenty są wymagane przy oddawaniu zaświadczeń od lekarza medycyny pracy (kopie/oryginały, 

ksero książeczki zdrowie/oznaczenie poziomu przeciwciał - szczepienie WZW B)” 

▪ problemy organizacyjne (w tym m.in. długie kolejki w terminach składania podań oraz słabą 

współpracę pomiędzy BSS i dziekanatem) 

„Brak udzielania odpowiedzi zarówno w dziekanacie, jak i w BSS i kilkukrotne wysyłanie mnie z 

dziekanatu do BSS, z BSS do dziekanatu.” 

„Pani w BSS nie dość, że każdą osobę obsługuje bardzo powoli, przez co kolejki bardzo się wydłużają, to 

dodatkowo jest bardzo niemile nastawiona. Przez jej powolność (lub przez to, że jest sama na zbyt dużą 

liczbę studentów WF) kolejki do składania dokumentów na stypendium  socjalne zajmowane są już przed 

godziną 6 rano.” 

„Brak możliwości sprawnego złożenia wniosku w sprawie przyznania stypendium naukowego ze względu 

na ogromne kolejki związane z powolnym i długotrwałym i ograniczonym czasem przyjęcia pojedynczych 

osób, co skutkowało kilkudniowym "koczowaniem" pod wejściem do BSS.” 

„Pani w biurze widząc, ze uzbierała się kolejka studentów przed drzwiami, bez jakiegokolwiek zawahania 

odprawiła wszystkich mówiąc, ze teraz będzie miała przerwę. Niektórzy na marne spędzili w tej kolejce 

ładne kilkanaście minut.” 

„Zawsze jest gigantyczna kolejka.”  

„Rozumiem, że Uczelnia nie cierpi na nadmiar pieniędzy, ale czy naprawdę nie dałoby się zwiększyć ilości 

osób, przyjmujących podania, np. na czas składania wniosków o stypendia? Albo wprowadzić system 

elektroniczny? Sytuacja jest nieprzyjemna, zarówno dla nas, jak i dla pracowników, którzy przyjmują całe 

hordy studentów.” 
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7 | Ocena sekretariatów jednostek dydaktycznych 

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

Podobniej jak miało to miejsce w poprzedniej edycji badania około 2/3 respondentów (66%) 

pozytywnie ocenia pracę sekretariatów jednostek dydaktycznych (średnia ocena 3,82). 

Kolejny, czwarty raz najwyżej zostały ocenione jednostki prowadzące zajęcia ze studentami 

Wydziału Farmaceutycznego  

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

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

ostatnio załatwiali jakąś sprawę. Pełna lista ocenionych sekretariatów została wyszczególniona 

w rozdziale 16 niniejszego raportu5. Łącznie oceniono 118 jednostek, prowadzących zajęcia ze 

studentami jednego lub kilku kierunków studiów/wydziałów. Rok wcześniej oceniono sekretariaty 129 

jednostek. 

wydział macierzysty sekretariatu 
liczba 

ocenionych 
sekretariatów 

I Wydział Lekarski 50 

II Wydział Lekarski 23 

Wydział Farmaceutyczny 18 

Wydział Nauki o Zdrowiu 13 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 10 

jednostki ponadwydziałowe 4 

Tabela 4: Liczba sekretariatów ocenionych przez studentów poszczególnych Wydziałów 

Około 2/3 respondentów pozytywnie oceniło sekretariaty jednostek (64% odpowiedzi „dobrze” 

i „bardzo dobrze”). W skali Uczelni, średnia ocena ich pracy wyniosła 3,82 (w skali 1-5) i jest zbliżona do 

średniej ubiegłorocznej (3,84). Ocenę powyżej średniej uczelnianej otrzymały sekretariaty jednostek 

prowadzących zajęcia ze studentami WF (średnia 4,21, w poprzedniej edycji 4,41, a rok wcześniej 4,25; 

oraz I WL – średnia ocen 3,92. Najniższą ocenę wystawili sekretariatom studenci II WL (średnia 3,52; 

53% pozytywnych odpowiedzi). 

 

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

którym studiują oceniający) 

                                                      
5 UWAGA: podobnie, jak miało to miejsce rok temu, 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 64% respondentów pracownicy sekretariatów byli dostępni dla studentów w godzinach przyjęć 

(odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „tak”), 63% respondentów było zdania, że sprawy studenckie są w 

sekretariatach załatwiane sprawnie. Podobny odsetek (61%) badanych jest zdania, ze pracownicy 

sekretariatów potrafili udzielić studentom wyczerpujących informacji. Godziny pracy sekretariatów są 

dopasowane do grafików zajęć studentów zdaniem 56% uczestników badania. Wskazane wyżej odsetki są 

bardzo zbliżone do wyników uzyskanych w poprzedniej edycji badania. 

Oceny były zróżnicowane w zależności od Wydziału6, warto jednak zauważyć, że wszystkie oceniane 

aspekty pracy sekretariatów najwyżej ocenili studenci Wydziału Farmaceutycznego. Najwyżej przez 

studentów tego wydziału została oceniona sprawność załatwiania spraw studenckich (80% ocen 

pozytywnych), umiejętność udzielania wyczerpujących informacji (73% ocen pozytywnych), 

dopasowanie godzin pracy do grafiku zajęć studentów (66% ocen pozytywnych) oraz fakt, że 

pracownicy sekretariatów byli dostępni w godzinach przyjęć studentów (73% ocen 

pozytywnych). 

 

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

sekretariatów, klinik i katedr prowadzących zajęcia na poszczególnych Wydziałach  
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Krytyczne komentarze studentów odnosiły się głównie do niewłaściwego stosunku 

pracowników sekretariatu do studentów, choć dotyczyły również kwestii związanych z 

przepływem informacji i komunikacji na linii jednostka dydaktyczna - studenci oraz organizacji 

pracy sekretariatów (w tym dostępności dla studentów) 

Wśród szeregu krytycznych uwag dotyczących pracy sekretariatów, pojawiły się wypowiedzi wyrażające 

uznanie i zadowolenie z pracy sekretariatu lub osób tam pracujących: 

„… Świetnym przykładem jest pani z sekretariatu Endokrynologii na Chorobach Wewnętrznych. Nie 

lekceważy studentów i jeśli się ją poprosi sprawdzi, czy indeks jest już podpisany, tak, żeby nikt nie 

musiał jechać przez całe miasto i zostać później z niczym. Jeśli się chce, to można być miłym i 

uprzejmym...” 

„Bardzo miłe Panie! Przykład dla innych Klinik, szczególnie na Banacha” 

„Bardzo sprawnie i kompetentnie udzielono mi pomocy.” 

„Pani pracująca w sekretariacie jest bardzo uprzejma i zawsze próbuje rozwiązać problemy.” 

„Pani w sekretariacie jest wyjątkowo miłą osobą.” 

„Sekretariat bardzo pomocny, wszystkie problemy, wnioski, podania rozpatrywane są bardzo sprawnie i 

rzetelnie.” 

„w mojej sytuacji, sprawa, którą miałam została załatwiona szybko, sprawnie i starannie” 

„Bardzo dogodne popołudniowe godziny pracy, co jest rzadkością wśród sekretariatów.” 

„Bardzo miła pani, która wie co się dzieje. Można wszystko załatwić.” 

„Bardzo miłe i pomocne Panie :) zupełne przeciwieństwo przysłowiowych Pań z dziekanatu” 

„Pani Anna Czerkas to najbardziej sympatyczna osoba, jaką poznałam. Bardzo zorganizowana, niezwykle 

pomocna i zaangażowana w pracę.” 

W swoich wypowiedziach studenci zwracali uwagę na następujące słabe strony funkcjonowania 

sekretariatów (podobne do tych wskazanych w odniesieniu do pracy dziekanatów): 

▪ niewłaściwy stosunek pracowników sekretariatu do studentów 

„Brak jakiejkolwiek nici porozumienia z sekretarką, niemiła, opryskliwa, chamska, niekompetentna.” 

„niezwykle niemiła, niekulturalna Pani sekretarka.” 

„Pani Sekretarka jest opryskliwa, nieuprzejma, nie chce udzielać żadnych informacji.” 

„Pani w sekretariacie jest bardzo nieuprzejma.” 

„Pani z sekretariatu ma w nosie studentów - nigdy nie odbiera telefonów. Jeszcze nie spotkałam się z 

taką ignorancją...” 

 „Pracownicy traktują studentów jak zło konieczne.” 

„I do not have the time to write a separate evaluation for each secretariat, but the majority of them are 

rude and useless. None of them speak any English and they will try to make your life hard. My only 

interaction with them was to sign off my index other than that there was absolutely no reason for me to 

see them. They are a waste of time and space. They will try everything to make it look as though they 

are are an important part of the team. THEY ARE NOT!” 

„didn’t really care about the problem. was annoyed by students presence.” 

„Pani M. z sekretariatu jest dosyć opryskliwa osoba, nigdy nie potrafi pomóc studentom, do tego na nich 

krzyczy nie jednokrotnie doprowadzając prawie do łez.” 

„Panie w sekretariacie nie są skłonne do pomocy studentom” 

„Pani w sekretariacie jest osobą nieuprzejmą, z laską udziela jakichkolwiek informacji, o załatwieniu 

sprawy nie mówiąc.” 

„I wish if they can take ethical courses about how to contact with people.” 
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“…Student traktowany jest, jak intruz. Ja rozumiem, że ktoś może mieć zły/męczący dzień, ale to zawsze 

boli, jak jest się w sposób naprawdę niemiły wypraszanym na korytarz, żeby poczekać na zadanie 

pytania. Bądźmy dla siebie życzliwi, wykonujmy swoją pracę i szanujmy się, tylko tyle. Nie trzeba nikomu 

pokazywać, że jest gorszy.” 

▪ niskie kompetencje (w tym kompetencje językowe) 

“Only one secretary is able to speak decent english at least I had issues throughout the year and most of 

all the most challenging aspect was the fact that no one wants to help. You get sent from one person to 

another and the last personally you finally reach can't even speak any english. …” 

„Pani z Sekretariatu … nie spełnia w moim oczekiwaniu odpowiednich kompetencji do prowadzenia 

sekretariatu. Jest osobą niekulturalną, kilkukrotnie opuszczała sekretariat przed godziną jego zamknięcia. 

Nie wszystkie sprawy były załatwione sprawnie.” 

„ … Ponadto jest wyniosła i niemiła dla studentów, co w innych zakładach się nie zdarza w sekretariatach. 

Tej pani należy się co najmniej nagana za taką postawę.” 

„sekretarka nie zna pracowników zakładu, pracownicy nie odpowiadający na maile i nie odbierający 

telefonu” 

▪ opieszałość w załatwianiu spraw studenckich, w szczególności wpisów do indeksów 

„Bardzo ciężko uzyskać jest podpis do indeksu.” 

„Czerwiec 2017: W … były dwie panie. Jedno powiedziała, że indeks będzie do odbioru za pół godziny, a 

druga nagle, że najwcześniej za 1,5 tygodnia. "Pani doktor ma 400 indeksów do podpisania, z 4 i 5 roku 

również, to trwa!". Moje argumenty, że dla studentów 6tego roku powinno być pierwszeństwo w 

uzyskiwaniu wpisów, aby mogli rozliczyć się sprawnie i zdawać LEP we wrześniu oraz że dokładnie tydzień 

temu planowo zakończyliśmy zajęcia z Propedeutyki, więc fizycznie nie mogliśmy wziąć podpisu 

wcześniej, zostały przemilczane...” 

„Indeksy mojej grupy czekały na wpis ponad 3 miesiące i ich się nie doczekały. A potem słyszymy od 

prodziekana czy pani w dziekanacie, że się nie staramy zdobywać wpisy. To kto tu się nie wywiązuje ze 

swoich obowiązków..?” 

„Indeksy nie zostały podpisane przez ponad miesiąc, mimo upominania się grupy. Podobna sytuacja 

miała już miejsce na licencjacie.” 

„indeksy leżały 8 tygodni i nie zostały podpisane przez profesora” 

„Ociężałość w udzielaniu informacji, brak zainteresowania sprawą z którą student przychodzi do 

sekretariatu, nieuzupełnienie indeksów przez 2 miesiące kolejny rok z rzędu” 

„bardzo długie oczekiwanie na indeksy do tego ciągle zmieniana data ich odbioru, …” 

„Fatalna sekretarka w zakładzie - nasza grupa miała zajęcia w semestrze zimowym, na początku 

semestru letniego nasze indeksy leżały tam 2 tygodnie i nie zostały podpisane i odebraliśmy je z 

pretensją od sekretarki, że pan profesor podpisze indeksy jak wszystkie grupy skończą zajęcia (jaki to ma 

sens?), czego nie powiedziała jak indeksy były zostawiane. Potem w wakacje indeksy leżały 8 (OSIEM!!!!) 

TYGODNI (!!!!) i również nie zostały podpisane, pani wyrzuciła zostawiony z indeksami numer telefonu i 

nie raczyła o tym poinformować grupy. …” 

„It took a long time to sign the indexes and they could not give information on when the indexes were 

going to be signed. My index was also not completely signed (one signature was missing) when i picked it 

up and I had to go to the professor myself to get it signed…” 

„To co się działo z wpisami do indeksu przechodzi ludzkie pojęcie, nie rozumiem, dlaczego studenci II WL 

są traktowani jak studenci drugiej kategorii, czy to taki problem normalnie odpowiedzieć na pytania bez 

krzyku i poniżania?” 

„Wydaje mi się, że 2 miesiące są wystarczającym czasem na uzupełnienie kilkunastu indeksów, jednak w 

przypadku tego sekretariatu nawet przy takim okresie oczekiwania nie udało się uzyskać wpisów.” 
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▪ niedostępność pracowników sekretariatu dla studentów, brak informacji o godzinach pracy 

sekretariatu, czas pracy uniemożliwiający załatwienie spraw 

„Bardzo krótki czas pracy uniemożliwiający załatwienie spraw.” 

„Brak Pani Sekretarki w godzinach pracy sekretariatu” 

„…The head of the department isn't always present and when asking for details of how to contact him no 

one provides any assistance.” 

“They are not available in their working hours even though they don't know to deal with humans !!! which 

is really bad.” 

“W sekretariacie nikogo nie było, pomimo faktu, że były to godziny rozwiązywania spraw studenckich.” 

„W czasie wakacji, gdzie sekretariat (teoretycznie) otwarty jest do godziny 15, Pań nie było już o godzinie 

14. Dowiedziałam się, że "nie miały co robić", więc wyszły o 13:40” 

„Pani, która pracuje w sekretariacie jest nieustannie nieobecna, bo ma jakieś spotkania. Na 6 wizyt w 

sekretariacie 5 razy Pani nie było. Każe załatwiać sprawy z wykładowcami pod swoją nieobecność, tylko 

że wykładowcy znowu mówią, że oni nie pracują w sekretariacie i nie chcą wypełniać obowiązków Pani z 

sekretariatu. Sprawy, które powinny być załatwione w tydzień ciągną się miesiąc albo dłużej.” 

„Często sekretariat jest zamknięty.” 

„Studentom każe się czekać długo pod drzwiami sekretariatu, ciężko kogokolwiek o cokolwiek zapytać 

kiedy drzwi od zakładu są ciągle zamknięte i nikt nie odpowiada na pukanie.” 

„Praktycznie cały czas sekretariat jest nieczynny, jak powinien być otwarty dla studentów to kogoś nie 

ma, teraz nie może i tak w kółko, 2 semestr cały czas praktycznie wisiała kartka, że sekretariat jest 

zamknięty i sprawy można załatwiać tylko drogą mailową...kpina!” 

„Sekretariat pracuje 2-3 godziny dziennie, najczęściej w godzinach zajęć. Dodatkowo w godzinach 

otwarcia bardzo często sekretariat jest zamknięty. Ciężko uzyskać informacje w sekretariacie, trzeba 

szukać konkretnego pracownika, prawdopodobnie wynika to z braku współpracy pomiędzy sekretariatem, 

a pracownikami.” 

„…Pani sekretarki można szukać całymi dniami. Bardzo nie na miejscu było również gdy pod koniec roku z 

powodów prywatnych Pani sekretarka nie mogła pracować (nikt nie ma o to pretensji) jednak powinno 

być zapewnione zastępstwo, które przez cały czas problemów nie było zapewnione. Brak jakichkolwiek 

informacji kiedy sekretariat będzie otwarty/ zamknięty pod koniec roku akademickiego, kiedy załatwia się 

podpisy. Szczególnie uciążliwe było to dla osób na ostatnim roku, ponieważ był problem z odebraniem 

indeksu, co uniemożliwiało oddanie wszystkich dokumentów do obrony pracy dyplomowej w terminie.” 

„Pracowników nigdy nie ma w godzinach pracy, nawet po dodzwonieniu się (cudem!) do Kliniki i 

uzyskaniu informacji że sekretarka jest do 15, o godzinie 12:30 i 40 minutach czekania musiałam odejść 

z niezałatwioną sprawą. I tak kilka dni z rzędu.” 

„…Z Paniami ciężko się dogadać, ciężko odebrać swój indeks lub indeksy całej grupy. Nie wiadomo w 

jakich godzinach i dniach działa sekretariat, bo informacja nie jest podana do ogólnej wiadomości. 

Czasem dostanie się do środka graniczy z cudem.” 

„Pani sekretarka jest niemiła i wyniosła, nieuprzejma, sekretariat pracuje powolniej niż w innych 

zakładach. Sekretarka nie udziela informacji na temat tego, kiedy i czy (!) indeksy zostaną podpisane, 

przez co tracimy wszyscy czas” 

„Panią sekretarkę można znaleźć w pokoju socjalnym. Jest niemiła i zdenerwowana faktem, że będzie 

musiała wykonać swoje obowiązki. Nie jest otwarta na problem studenta, krzyczy.” 

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: 

„Pytanie o odbiór indeksów - starosta powinien zanosić całość, bądź większość w razie możliwości i 

powinien dostawać maila/sms'a, że indeksy są do odebrania, żeby nie dzwonić i nie przychodzić bez 

sensu.” 
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„Sprawa dotycząca podpisu indeksu.” 

„Getting the index signed is the only job they do and they cannot do it properly. I found myself going to 

one secretary a few times in order to get my index signed for one course. …” 

„signing indexes” 

„signing the indexes, they always tell us that is gonna be ready next week while it is never ready and it 

might take 2-3 months.” 

„Podpisanie indeksów trwa bardzo długo mimo że profesor jest na miejscu. Potem w dziekanacie na Nas 

krzyczą, że nie zdajemy indeksów w terminie a jest to po prostu nie możliwe kiedy zbieranie podpisów 

trwa tyle czasu.” 

„Kwestie zajęć oraz problemów studentów, które nie są właściwie rozwiązywane przez Sekretariat 

Zakładu” 

„Załatwianie spraw związanych z odwoływaniem się studentów od pytań z kolokwiów.” 

„zmiany związane z urlopami dziekańskimi, indywidualnym lub ułatwionym tokiem studiów, Erasmus” 

„…uzyskanie informacji o możliwości kontaktu z osobami prowadzącymi zajęcia w klinice” 

„Brak znajomości odpowiedzi na zadawane pytanie, zwłaszcza podczas rozmowy telefonicznej.” 

W komentarzach pojawiła się również prośba o interwencję w sprawie opieszałości i niegrzecznego 

zachowania jednej z pracownic sekretariatu: 

„ … proszę o przekazanie opinii stosownym organom. Zakład Diagnostyki Ultrasonograficznej i 

Mammografii Zakładowy Koordynator: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jakubowski. Rzecz dotyczy tej 

samej Pani w sekretariacie, która odmówiła starościnie jednej z grup przyjęcia indeksów do podpisu przez 

p. Profesora Jakubowskiego: Zostawiłem swój indeks w sekretariacie, otrzymałem przy tym informację, 

że mogę przyjść po niego po upływie 7 dni. Niestety, kiedy przyszedłem okazało się, że indeks jest 

jeszcze niepodpisany i p. sekretarka wyznaczyła mi kolejny termin. Poinformowałem więc o chęci 

uprzedniego telefonicznego upewnienia się, że indeks został podpisany przez Pana Profesora. Z 

niewiadomych powodów p. sekretarka zwracała się do mnie tego dnia w sposób nieuprzejmy, niegrzeczny 

i udzielała odpowiedzi w sposób arogancki. Po upływie ponad tygodnia od tego wydarzenia zadzwoniłem 

więc do sekretariatu z zapytaniem, czy indeks został już podpisany i czy mogę go odebrać (było to 

28.09.2017 r.) . Uzyskałem odpowiedź twierdzącą, w związku z czym wybrałem się tego samego dnia do 

sekretariatu. Z racji nieobecności p. sekretarki w sekretariacie inny pracownik szpitala zaproponował, że 

poprosi p. sekretarkę o przyjście. Pracownik wszedł do pokoju obok, skąd przez otwarte drzwi, na prośbę 

o przyjście rozległ się donośny krzyk pani sekretarki: "Ale on jest upierdliwy!". Zostałem publicznie 

obrażony. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zareagowanie w tej sprawie - kultura osobista oraz 

profesjonalizm tej pani oscylują poniżej poziomu mojej krytyki, stąd zaniecham dalszego komentarza.” 
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8 | Ocena opiekuna roku 

Odsetek studentów znających opiekuna roku nie uległ dużej zamianie i kształtuje się na 

poziomie z poprzednich edycji badania. Około 63% studentów wie, kto jest opiekunem ich 

roku. Ci, którzy znają opiekuna swojego roku nie zawsze pozytywnie oceniają pracę osoby 

pełniącej tę funkcję. Z analizy wypowiedzi studentów można wywnioskować, że informacja o 

opiekunach roku nadal nie jest powszechnie dostępna, a osoby pełniące tę funkcję nie zawsze 

angażują się w sprawy studenckie i wywiązują ze swoich obowiązków 

Od poprzedniego badania nastąpiła nieznaczna poprawa znajomości opiekuna roku. Około 63% 

studentów, którzy wzięli udział w badaniu wie, kto jest opiekunem ich roku. Znajomość opiekuna roku 

jest zróżnicowana i zależy od Wydziału. Ponad 92% studentów WF biorących udział w badaniu wiedziało, 

kto jest opiekunem ich roku. Wśród studentów I WL tylko 49% odpowiedziało twierdząco na pytanie o 

znajomość opiekuna swojego roku. 

 

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 właściwie wywiązują się ze swoich obowiązków, np.: 

„Opiekun roku ani razu w niczym nie pomógł, poza tym nie pojawił się na kilku zajęciach które miał z 

nami” 

„nie ma żadnego kontaktu z opiekunem roku” 

„Chciałbym aby kontakt z opiekunem roku był większy, i żeby opiekun sam od siebie starał się pomagać 

nam w dopilnowywaniu obowiązków i możliwych działaniach.” 

„Nie miałem pojęcia że jest ktoś taki jak opiekun roku” 

„nie mam pojęcia kto jest opiekunem roku” 

„I did not know that we had a tutor! It would be great to have one so that we can get accurate and 

reliable information from them rather than past students.” 

“Nie ma kontaktu z opiekunem roku.” 

„NIE MAM POJĘCIA KTO JEST OPIEKUNEM ROKU.” 

„no właśnie, kto jest naszym opiekunem roku.” 

„Opiekun roku miał się z nami spotkać lecz nie było od niego żadnego odzewu.” 

„Opiekun roku powinien bardziej się interesować naszymi sprawami. Uważa, że to do niego powinniśmy 

móc się zgłaszać w pierwszej kolejności” 
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Wśród wypowiedzi na temat opiekuna roku pojawiło się również szereg wypowiedzi pozytywnie 

oceniających osoby pełniące tę funkcję  

„my supervisor is Marta Oldak. She is the best. She replies to the email fast. Whenever I ask her for 

request of documents e.g. transcript, she prepares that fast. She is helpful and cooperative..” 

„Opiekun roku świetnie się wywiązywała ze swojej roli” 

„Dziekanat oraz nasz opiekun, doktor Szaro, sprawili, że pierwszy rok był intensywnym, ale przyjemnym 

doświadczeniem. Ogromnie się cieszę, iż zostałem przydzielony do II Wydziału Lekarskiego - dziekanat 

zawsze był pomocny, zaś opiekun niejednokrotnie ratował nas z tarapatów.” 

„Współpraca z Opiekunem Roku przebiega bardzo sprawnie, Pani Doktor jest bardzo kompetentna i 

profesjonalna, pomaga we wszystkim, można się do niej zwrócić z każdą sprawą, Stoi po stronie 

studentów, jednocześnie jest stanowcza i obiektywna. Pełen profesjonalizm.” 

„Opiekun roku jest bardzo pomocna studentom w rozwiązywaniu kluczowych spraw.” 

„Opiekun roku zawsze dobrze przygotowany, informuje o wszystkim na bieżąco. Do tego jest to miła, 

sympatyczna kobieta.” 

„Wspaniała opiekun roku. Zawsze pomoże. Serce na dłoni ma zawsze dla studentów.” 

„Opiekun roku Pani dr Baranowska to najlepsze co nas spotkało na tej uczelni, jest wyrozumiała, 

pomocna i traktuje studentów z szacunkiem. …” 
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9 | Ocena Biblioteki Głównej WUM 

W ostatniej edycji badania najlepiej oceniono jakość obsługi (81% pozytywnych ocen, w 

poprzedniej edycji badania takich odpowiedzi było 84%, rok wcześniej - 79% a w roku 

2013/2014 - 74%), uprzejmość obsługi (podobnie jak rok wcześniej 79% pozytywnych ocen, 

w roku 2014/2015 takich ocen było 77%, a rok wcześniej 66%). Odsetek pozytywnych opinii 

na temat dostępu do komputerów spadł w porównaniu do poprzedniego badania i wynosi 

64%; w poprzednich latach było to 74% i 72% 

W obecnej edycji ankiety studenci mogli ponownie ocenić funkcjonowanie Biblioteki Głównej WUM 

(badaniem nie objęto bibliotek wydziałowych).  

Respondenci ponownie najwyżej ocenili jakość obsługi w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym (81% 

pozytywnych odpowiedzi), a najniżej system przypominania o przekroczonych terminach 

wypożyczeń (tylko 50% ocen pozytywnych). Ten ostatni aspekt pracy CB-I odnotowuje, w porównaniu 

do ubiegłego roku, nieznaczny spadek pozytywnych ocen. W ub. roku odsetek ten wynosił 51%, a rok 

wcześniej wynosił 45%. 

 

Rysunek 26: Ocena wybranych aspektów pracy CBI  

Jakość obsługi w CBI została oceniona wyżej od uprzejmości. Średnie oceny tych aspektów pracy Biblioteki 

wynoszą odpowiednio dla jakości obsługi 4,28 (poprzednio 4,32, rok wcześniej 4,21 a w roku 

2013/2014 - 4,03), a dla uprzejmości obsługi 4,21 (poprzednio 4,25, rok wcześniej 4,13, a w roku 

2013/2014 - 3,84) w skali 1-5.  

Najbardziej krytyczni przy ocenie jakości obsługi byli ponownie studenci WNoZ (średnia ocen – 4,13), 

studenci IV roku, oraz osoby studiujące na studiach niestacjonarnych (zaocznych).  

Uprzejmość obsługi najniżej oceniali studenci z II WL (średnia ocen – 4,09), studenci IV roku studiów 

oraz ci, którzy studiowali wcześniej za granicą lub 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  

Około 60% badanych pozytywnie oceniła CBI pod względem dostępu do elektronicznych wersji 

księgozbioru. Średnia ocena tego aspektu wyniosła 3,85 (poprzednio 3,90, rok wcześniej 3,77, a w 

roku 2013/2014 - 3,64) w skali 1-5. Najbardziej krytyczni w ocenie byli studenci WLD (średnia ocen 

3,67).  

 

Rysunek 31: Ocena dostępu do elektronicznych wersji księgozbioru 

 

Rysunek 32: Średnie oceny dostępu do elektronicznych wersji księgozbioru 
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System przypominania o przekroczonych terminach wypożyczeń został oceniony najniżej ze 

wszystkich aspektów pracy Biblioteki (średnia 3,62; w poprzedniej edycji badania 3,65, rok wcześniej –

3,40 a w roku 2013/2014 - w 3,17). W skali Uczelni częściej niż co drugi student ocenił ten system 

pozytywnie (50% odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze”). W poprzedniej edycji badania było 53% 

pozytywnych ocen, rok wcześniej 46%, a w roku 2013/2014 - 36%. Najmniej ocen pozytywnych 

wystawili studenci II WL (średnia ocen 3,48). Najbardziej krytyczni w swoich opiniach byli studenci VI 

roku studiów oraz osoby studiujące wcześniej na uczelni za granicą. 

 

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 w tym roku 3,93 

(poprzednio 3,99, rok wcześniej 3,84 a w roku 2013/2014 - 3,73) Podobnie jak rok wcześniej najwyższą 

ocenę wystawili studenci WF (4,15), a najniższą studenci II WL (3,79).  

 

Rysunek 35: Ocena możliwości rezerwacji książek on-line 
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Rysunek 36: Średnie oceny możliwości rezerwacji książek on-line 

Dostęp do komputerów w CBI, został oceniony pozytywnie przez 64% badanych. Średnia ocena dla 

całej Uczelni znacznie spadła i wynosi 3,94, przy czym najwyżej ocenili tę kwestię studenci II WL 

(średnia 4,05), a najniżej studenci WF (3,80). Najbardziej krytyczni w ocenie tego aspektu 

funkcjonowania biblioteki byli studenci VI roku studiów, studiujący na studiach jednolitych. 

 

Rysunek 37: Ocena CBI pod względem dostępu do komputerów 

 

Rysunek 38: Średnie oceny CBI pod względem dostępu do komputerów 
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Doceniając znaczenie CBI, nowoczesność zastosowanych rozwiązań architektonicznych, 

technologicznych i organizacyjnych, studenci, podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej 

edycji badania, zwracali uwagę na te elementy związane z funkcjonowaniem Centrum, które 

utrudniają codzienne korzystanie z oferowanych w nim możliwości. Wymieniano kwestie 

organizacyjne (konieczność używania toreb foliowych na prywatne przedmioty), braki w 

księgozbiorze, budzący wiele zastrzeżeń system wypożyczeń, hałas (powodowany 

nieprzemyślanymi rozwiązaniami architektonicznymi, zachowaniem się zarówno pracowników 

CBI jak i studentów korzystających z oferty CBI), braki w wyposażeniu (mikroskopy, 

niesprawne komputery) 

Respondenci wskazywali najczęściej na następujące słabości związane z funkcjonowaniem CBI: 

▪ hałas panujący w czytelni uniemożliwiający efektywną naukę: 

„Biblioteka nie nadaje się do nauki ze względu na "dziurę w stropie" miedzy 1. piętrem a biblioteka. Hałas 

jest naprawdę uciążliwy i ciężko się skupić.” 

„Problemem jest dziura między 1 piętrem a czytelnią przez którą niesie się hałas co uniemożliwia 

spokojną naukę w czytelni” 

„Atrium które łączy "teoretycznie cichą" bibliotekę z korytarzem piętro niżej jest największą wpadką 

architektury Rzeczypospolitej. Sugerowałbym zamieszczenie małych banerów, infografik lub innych źródeł 

przekazu mających na celu uzmysłowienie konieczności zachowania ciszy na tym korytarzu. Co do ciszy w 

samej bibliotece też można mieć wiele do życzenia. Podobną strategią mającą za zadanie edukację 

zachowywania ciszy sugerowałbym przedsięwziąć właśnie w bibliotece. To oczywiście wina studentów nie 

pracowników czy administracji, ale to właśnie te organy jako jedyną mogą coś z tym zakresie zrobić.” 

„Warunki pracy w bibliotece bywają trudne z uwagi na to, iż jest to otwarta przestrzeń i słychać 

studentów z piętra niżej.” 

„w bibliotece jest głośno, słychać hałasy z pierwszego piętra przez dziurę w podłodze” 

„W czytelni jest głośno przez rozmawiających studentów, dziurę w podłodze i studentów przechodzących 

do sal seminaryjnych.” 

„Nie da się tego zmienić, ale prześwit między Biblioteką a resztą CBI to był naprawdę wspaniały pomysł. 

Szczególnie, gdy jest dużo studentów czekających na zajęcia na dole, wtedy nie ma czegoś takiego jak 

cisza w Bibliotece.” 

„…Do tej pory nie został rozwiązany problem legendarnej już "dziury" w bibliotece.” 

▪ głośne zachowanie się osób przebywających w czytelni (studentów ), nieprzestrzeganie i 

nieegzekwowanie obowiązku zachowania ciszy, nie jedzenia w czytelni 

„Ciężko się uczyć w bibliotece, ze względu na rozmawiających studentów, których nikt nie ucisza.” 

„… Nikt z czytelników nie zwraca na to uwagi, bo jest to normalne, że np. ktoś jest tak wykończony 

nauką, że chce cicho przy książce wypić wodę lub kawę. Czemu Państwo nie zwracają uwagi osobom, 

które na prawdę przeszkadzają czyli osobom głośno rozmawiającym. I nie chodzi mi tu o osoby które, np. 

chcą odebrać telefon i przez 3 sek powiedzieć, że nie mogą rozmawiać, tylko o osoby, które są na prawdę 

głośno. Nie da się tam pracować, ….” 

„Pracownicy nie zwracają uwagi na zakłócanie ciszy w bibliotece …” 

„Pracownicy powinni zwracać uwagę studentom na przestrzeganie ciszy na terenie czytelni, gdyż hałas i 

głośne rozmowy zniechęcają do przebywania i nauki w tym miejscu” 

▪ zbyt krótkie godziny otwarcia CBI, szczególnie w weekendy oraz w czasie sesji 

„Za krótkie godziny pracy biblioteki zdecydowanie w weekendy” 

„Godziny pracy czytelni mogłyby być dłuższe.” 

„nieodpowiednie godziny pracy czytelni biblioteki samoobsługowej” 

„extended opening hours” 
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„longer opening hours required. everything is in polish concerning databases” 

“Please extend the working hours.” 

“The library needs longer hours during weekends!” 

“Biblioteka nie pracuje w godzinach popołudniowych w soboty, przez co studenci zaoczni nie mogą 

korzystać z jej zasobów, ponieważ w tym samym czasie mają zajęcia.” 

“Godziny otwarcia czytelni nie są do końca optymalne dla studentów. Moja sugestia jest taka, aby w dni 

powszednie czytelnia była czynna w godzinach 9.00-21.00, a w soboty 9-16, ponieważ studenci mają 

zajęcia na uczelni przeważnie w godzinach przedpołudniowych, a w największym natężeniu korzystają z 

czytelni w godzinach popołudniowo-wieczornych.” 

„…Zbyt krótkie godziny pracy biblioteki w weekendy. Sobota do 14 i nieczynne w niedziele kłóci się z 

wyższością tej Uczelni Wyższej.” 

▪ niewystarczająca ilość podstawowych (obowiązkowych) podręczników 

„Biblioteka funkcjonuje sprawnie, jednak nadal brakuje wielu książek np. literatury obowiązkowej do 

laryngologii i chorób zakaźnych nie było wcale.” 

„Bardzo mało egzemplarzy książek, zwłaszcza książek, z których korzystają wszystkie kierunki np. 

biochemia.” 

„…Zbyt wiele książek jest niedostępnych do wypożyczenia, ponieważ Biblioteka dysponuje zbyt małą 

ilością egzemplarzy, w związku z czym prawie żadnych podręczników nie da się wypożyczyć” 

„Za mało dostępnych egzemplarzy obowiązujących podręczników, nieaktualne wydania, brak nowości. W 

ofercie biblioteki dostępne są wątpliwej jakości książki poświęcone np. tematyce naturoterapii czy 

homeopatii, ale przydatnych książek, np. anglojęzycznych, do wielu przedmiotów brak. Musiałem jeździć 

do biblioteki Instytutu Hematologii, żeby znaleźć interesujące dla mnie pozycje.” 

„Biblioteka jest zbyt mała. Wypożyczenie książki, która wchodzi do kanonu literatury obowiązkowej 

graniczy z cudem. …” 

„Za mało egzemplarzy z literatury obowiązkowej w stosunku do liczby studentów - zarówno do 

wypożyczenia jak i korzystania na miejscu” 

„Za mało książek z ważnych przedmiotów (np. patomorfologia, dermatologia) dostępnych w czytelni w 

jednym czasie - trzeba je sobie "zaklepywać" u kolegów opuszczających Czytelnię” 

„Za mało książek... W sytuacji, gdy co roku jest coraz więcej studentów i gdy np. 2 roczniki mają ten sam 

przedmiot w danym roku, liczba chętnych w stosunku do liczby dostępnych książek jest przytłaczająca. 

Jak się nie dorwie egzemplarzy w wakacje albo nie ma się szczęścia, to trzeba wydawać dużo pieniędzy 

na kupno, albo psuć oczy czytając na komputerach.” 

▪ kwestie dotyczące elektronicznego księgozbioru, książek w wersji elektronicznej 

„IBUK Libra w ogóle nie nadaje się do korzystania. Bardzo szybko pojawia się komunikat "hej, jesteś 

tam?" i nawet po kliknięciu, że wszystko w porządku, przerzuca na początek książki - znowu trzeba 

szukać danej strony, co uniemożliwia naukę. Skontaktujcie się z nimi czy coś, bo tak się nie da korzystać 

z książek. Może przy lekturze powieści współczesnych by to nie przeszkadzało, ale przy rozbijaniu zdań 

wielokrotnie złożonych, z dziwnymi pojęciami i analizie schematów naprawdę ciężko jest utrzymać tempo, 

które oni uważają za 'optymalne' by ktoś był aktywny na stronie...” 

„Niezwykle użyteczne byłoby pozyskanie dla naszej biblioteki kodu PIN w serwisie IBUK Libra, w celu 

umożliwienia studentom korzystania z zasobów elektronicznych biblioteki po zalogowaniu się na *własne* 

konto, a nie długą drogą naokoło przez SSL.” 

▪ system wypożyczania książek, ich rezerwacji 

„Mieszkam poza Warszawą i jeśli chcę wypożyczyć na kolejny rok akademicki książkę w wakacje (na 

początku roku nie ma już dostępnych najnowszych, obowiązujących wydań) - muszę ją zarezerwować, a 
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następnie SPECJALNIE pojechać do Warszawy, żeby ją odebrać. Nie można przesunąć terminu odbioru na 

początek roku” 

„Ogromnym minusem jest to, że systemy biblioteczne nie działają od godziny 22... A wtedy człowiek 

jeszcze przed spaniem chciałby skorzystać... Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby przesunięcie tej 

"procedury" na godzinę 24? Albo 1.00 ? Bardzo proszę wziąć to pod uwagę.” 

„System rezerwacji książek online jest wyjątkowo mało jasny i orientacyjny.” 

„System zamówień książek online jest nieco zawiły w obsłudze, zdarza się, ze pojawiają się dwie różne 

informacje o liczbie osób w kolejce do zamówienia danej pozycji, tym niemniej na ogół spokojnie da się z 

niego korzystać.” 

„strona, gdzie dokonuje się rezerwacji książek jest dość toporna, ale generalnie działa. to, co mi w niej 

przeszkadza, to brak możliwości anulowania rezerwacji. kiedyś kliknęłam przez przypadek o raz za dużo i 

ktoś niepotrzebnie targał dla mnie dwie biochemie stryera z magazynu.” 

„Wypożyczalnia samoobsługowa zupełnie nie spełnia swojej roli. Studenci dobierają się parami i 

wypożyczają na przemian swoje egzemplarze (ze względu na brak możliwości wypożyczania drugi raz 

pozycji z tym samym kodem kreskowym), przez co pozostali studenci nie mogą skorzystać. Idea pozycji z 

wypożyczeniem pozycji na 3 miesiące z przedłużeniem na kolejne 3 jest bez sensu, gdyż większość 

przedmiotów trwa 9 miesięcy, więc tak naprawdę ani osoba wypożyczająca na 6, ani kolejna nie 

skorzystają z książki, gdyż muszą ją zakupić. Najlepsze rozwiązanie to książki z możliwością 

wypożyczenia na 6 miesięcy z przedłużeniem o kolejne 6. Brak możliwości wydłużenia czasu odbioru 

książki w wakacje (część osób wyjeżdża daleko do swoich domów rodzinnych i możliwości odebrania) 

nawet wliczając ten czas w ewentualny okres wypożyczenia. …” 

▪ system informowania o przekroczeniu terminu wypożyczenia (informacja po upłynięciu 

terminu, a nie przed), wysokości opłat 

„Co do przypominania o terminach wypożyczeń to raz zdarzyło się, że otrzymałem przypomnienie kilka 

dni po upłynięciu terminu zwrotu książek. Wiem, że to mój przypadek nie jest odosobniony.” 

„Fakt, że o terminie zwrotu wypożyczonych książek studenci informowani są już po jego upływie jest 

nieakceptowalny, zwłaszcza w okresie świątecznym, gdy np. dostajemy przypomnienie 24.12 z 

informacją, że od "3 dni naliczana jest opłata za niezwrócenie książki w terminie".” 

„Przypomnienia o zwrocie powinny być wysyłane kilka dni przed terminem. Dobrym rozwiązaniem byłyby 

powiadomienia sms...” 

„Przypomnienia o przekroczonych terminach wypożyczeń pojawiają się w ostatni dzień przed upływem 

terminu. Byłoby lepiej gdyby przypomnienia przychodziły dzień przed.” 

„przypominajka powinna być jeden dzień wcześniej przed upływem terminu oddania, a nie po! W każdym 

przypadku.” 

„Przypominanie o przekroczonych terminach wypożyczeń mogłyby być częstsze. Najlepszym 

rozwiązaniem, według mnie, byłoby stworzenie aplikacji do pobrania umożliwiającej monitorowanie 

wszystkich spraw związanych z uniwersytetem ze swojego telefonu komórkowego.” 

„Uważam, że opłaty za przekroczony termin wypożyczeń powinien być naliczany tylko za dni, w których 

istniała możliwość zwrotu książek, a nie również za niedziele i święta.” 

„Powiadomienia o zbliżającym się terminie zwrotu książki mogłyby być wysyłane kilka dni wcześniej …” 

„Przypomnienia o kończącym się terminie wypożyczenia książki mogłyby być wysyłane z większym 

wyprzedzeniem czasowym.” 

„W ciągu roku akademickiego przypomnienia o nadchodzącym terminie zwrotu docierały do mnie już po 

upływie tego terminu. Ponadto kary za przetrzymanie książek są nieporównywalnie wysokie w 

porównaniu z innymi warszawskimi uczelniami!” 

„Opłaty za przetrzymanie książek powinny być dużo mniejsze, ze względu chociażby na fakt, że większość 

książek medycznych to woluminy naprawdę pokaźnych rozmiarów, które są ciężkie, a przyniesienie na 

raz 5 książek, które mogą ważyć nawet do 10 kg sprawia problemy, szczególnie kobietom, które tak jak 
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ja przeszły operację i nie mogą dźwigać, a rozłożenie oddawania książek na poszczególne dni koliduje z 

planem zajęć.” 

▪ problemy z logowaniem się, co obniża dostępność do zasobów biblioteki 

„System logowania do komputerów w CBI nie zawsze działa..” 

„Uproszczenie logowania do alephu i do komputerów” 

„older student ids are unable to log onto the mac computers - limits the number of computers we are 

able to use.” 

„ ….Access to electronic databases is also hard, I use them for research. The username & password have 

to be given repeatedly, there is no "stay logged in" option. Also, the login instructions are very 

complicated to understand. I needed to technical help to understand them, and it was hard to reach the 

library staff for this help. …” 

„Nie byłam w stanie zalogować się do wersji elektronicznej mojego konta w celu rezerwacji książek, hasło 

które miało być jednolite do konta ssl i biblioteki działało w portalu ssl a na koncie bibliotecznym nie. Było 

to przed zmianą osobistą hasła. Pani w bibliotece nie była w stanie/nie chciała mi pomóc ze względu na 

"brak czasu" w zrozumieniu zasad korzystania z biblioteki. W związku z tym nie mogłam skorzystać z 

biblioteki, byłam zmuszona do korzystania z bibliotek innych uczelni warszawskich gdzie z takimi 

problemami się nie spotkałam, obsługa była zawsze pomocna choć nie byłam studentką ich uczelni.” 

„Sposób logowania do poszczególnych systemów biblioteki jest niespójny, wymaga używania różnych 

loginów co jest męczące. Elektroniczny księgozbiór - iBUK libra częściej nie działa niż działa, co sprawia 

że nie można na nim polegać.” 

▪ niska jakość wyposażenia 

„Część komputerów miesiącami stoi zepsuta.” 

„Po cóż tyle nowoczesnych komputerów skoro długo się ładują? Coś nie działa w takim razie prawidłowo.” 

„Duża ilość komputerów włączonych ale niedziałających...podczas próby logowania do komputerów Appla 

(nieudana próba logowania). Komputery często wszystkie zajęte. Mała ilość gniazdek aby podłączyć swój 

laptop... …” 

„Części studentów nie działa możliwość logowania na komputery firmy Apple, wyskakuje informacja o 

błędnych danych logowania, kiedy te same dane działają na komputerach Dell. Po udaniu się do 

informatyków, zresetowaniu danych logowania do podstawowych, problem nie zniknął, a informatycy 

rozkładają ręce.” 

„Do części komputerów nie da się zalogować.” 

„W ostatnim roku wiele komputerów uległo awariom i stały cały czas bez naprawiania, co w znacząc 

sposób utrudniało dostęp.” 

„za mała ilość komputerów, zepsute komputery czekają często tygodniami na naprawę.” 

„Na połowę Maców z niewiadomego powodu nie da się zalogować do swojego konta studenckiego, panie 

w takiej sytuacji każą przejść do kolejnego i kolejnego i kolejnego komputera, który dopiero działa. W 

tym nie ma stałości, który komputer akurat zadziała.” 

„Komputerom w CBI z systemem Windows przydałaby się częstsza opieka techniczna.” 

„…stan ogólnodostępnych komputerów jest niezadowalający. Reprezentatywna grupa PC'tów nie działa, 

jednocześnie ja oraz moi znajomi nie mogą się zalogować do komputerów MAC.” 

„Komputery przestarzałe, wiele nawet nie działa. Aktualizujcie czasem ich oprogramowanie. …” 

„Jeśli chodzi o komputery, ich liczba wydaje mi się wystarczająca, choć zbyt często zdarzają się awarie, 

które powinny wg mnie być szybciej rozwiązywane.” 

„Wiele komputerów wydaje się nieaktualizowane co sprawia, że działają bardzo wolno.” 

„Przydałyby się nowe mikroskopy” 
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„przydałyby się lepsze mikroskopy” 

„Library computers are extremely slow. Loading them up takes me between 10 and 15 minutes, and even 

then they often crash….” 

▪ konieczność korzystania z toreb foliowych 

„Powinno się pozwalać na noszenie przy sobie własnego plecaka, torby, picia itp., a nie przepakowywania 

całego swojego dobytku do kretyńskiej, cienkiej torebeczki, przez którą dokładnie widać co ktoś ze sobą 

nosi. Poza tym kolejki po odbiór rzeczy z szatni też sugerują, że i ten problem należy rozwiązać.” 

„Denerwujący jest zakaz wnoszenia toreb do czytelni” 

„System reklamówek jest dla mnie absurdem. W BUWie jakoś nie ma tego problemu, każdy może wnieść 

swój plecak i nie musi przerzucać wszystkich ważnych rzeczy do plastikowej torby. Od czego jest system 

bramek? Od czego jest blokowanie drzwi wejściowych jak bramki zabrzęczą? Dla mnie to śmieszne i z 

tego właśnie powodu w ciągu studiów magisterskich ani razu nie odwiedziłam piętra Bibliotecznego.” 

▪ kwestia zaplecza socjalnego 

„więcej automatów z jedzeniem byłoby przydatne i pufy do siedzenia” 

▪ uwagi dotyczące pracowników obsługi 

„Jedyna uwaga-zwiększcie ilość personelu w czerwcu i październiku, kiedy jest bardzo dużo studentów.” 

„when asking for help even with a simple task (such as internet connection) library staff did not even try 

to help, and said "I don't know," unsympathetically, and ignored me. This is despite the fact I speak 

Polish. Besides that, library staff barely speak any English, or speak none at all.” 

“Dużo milej rozmawiałoby się z Panią z wypożyczalni gdyby nie żuła gumy z otwartą buzią w trakcie 

rozmowy z nią.” 

▪ zbyt niska temperatura panująca w budynku 

„Celem biblioteki nie jest zwracanie uwagi osobom, które np. posiadają butelkę wody, plecak albo płaszcz 

czy bluzę (w bibliotece często jest zimno nawet w lato, ponieważ zazwyczaj jest włączona zbyt mocno 

klimatyzacja)…” 

„W czytelni jest za zimno!” 

„….Często trzeba siedzieć w grubej bluzie bo klimatyzacja ZIMĄ jest ustawiona zbyt intensywnie. …” 
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10 | Ocena informacji dla studentów 

10.1 | Ocena głównej strony internetowej WUM  

Z roku na rok maleje rola głównej strony internetowej WUM jako źródła informacji dla 

studentów. Studenci szukając informacji, chętniej niż ze strony internetowej Uczelni, 

korzystają ze stron internetowych poszczególnych wydziałów (45% respondentów odwiedza 

główną stronę internetową WUM rzadziej niż raz w miesiącu)  

Ponad 45% respondentów zadeklarowało, że wchodzi na stronę www Uczelni rzadziej niż raz w miesiącu 

(w poprzedniej edycji badania – 43%, rok wcześniej - 40%, a w roku 2013/2014 – 36%). 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 Lekarsko-

Dentystycznego. Odsetek osób aktywnie korzystających ze strony WUM jest na każdym z pozostałych 

wydziałów zbliżony. Częściej niż przeciętnie wchodzą na stronę WUM studenci II WL, 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 informacje umieszczone na stronie WUM nie zawsze są przejrzyste, 

użyteczne i wyczerpujące, a ich znalezienie często zajmuje dużo czasu  

Respondenci ocenili przejrzystość informacji na stronie internetowej WUM na 3,57 (w skali 1-5) i jest 

nieco wyższa od oceny ubiegłorocznej (3,54). Najwyższą ocenę w odniesieniu do tego kryterium przyznali 

studenci WF (3,77), najniższą WNoZ (3,44). 

 

Rysunek 41: Ocena strony internetowej WUM pod względem przejrzystości informacji 

 

Rysunek 42: Średnie oceny przejrzystości informacji na stronie internetowej WUM 

Dostępność informacji na stronie Uczelni została oceniona wyżej (średnia 3,65). Najwyższą ocenę 

przyznali studenci WLD (3,81), najniższą studenci WNoZ (3,58).  

 

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 57% 

badanych (w poprzedniej edycji badania 56%, rok wcześniej 51% a w roku 2013/2014 - 56%) udzieliło 

twierdzącej odpowiedzi. Średnia ocen to 3,63 (poprzednio – 3,61, rok wcześniej - 3,56, a w roku 

2013/2014 - 3,63). 

 

Rysunek 45: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy zwykle znajduje Pan/i na stronie WUM poszukiwane informacje?” 

 

Rysunek 46: Średnie odpowiedzi na pytanie „Czy zawsze znajduje Pan/i na stronie WUM poszukiwane informacje?” 
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W swoich komentarzach część respondentów zwróciła uwagę na to, że strona WUM jest mało 

przejrzysta, poszukiwane informacje, były trudne do znalezienia lub ich po prostu nie było. Niektóre 

opinie, w szczególności studentów ED, są bardzo krytyczne: 

„Czasami można się pogubić w układzie strony.” 

„Nie mogę znaleźć informacji na temat stypendium naukowego Rektora (chodzi o termin składania 

wniosku) na żadnej stronie uczelni.” 

„There is no information about: Access to basic forms (clerkships)Protocols and procedures Link to EDSG 

website Link to student societies or services” 

“WUM website is horribly bad. Enough said.” 

“The WUM main website is shockingly horrible. No one will take WUM seriously when they visit their 

website. It seems as though it was created using 2003 Microsoft Access for an elementary school project. 

It is an absolute joke. It needs to be upgraded already.” 

“very badly made, not user friendly at all.” 

“At times the information was not up to date or organized in an effective manner.” 

„Strona wydaje się mało intuicyjna, często ciężko jest znaleźć to czego akurat w danym momencie się 

szuka, ale zwykle się to udaje.” 

„Nie mogę znaleźć informacji na temat stypendium naukowego Rektora (chodzi o termin składania 

wniosku) na żadnej stronie uczelni” 

„Strona główna WUM to jeden wielki chaos, problemy ze znalezieniem informacji miałam już podczas 

rekrutowania na uczelnię.” 

Respondenci oceniali użyteczność informacji umieszczonych na stronie WUM. Średnia ocena tego 

aspektu wyniosła 3,60 i była nieco wyższa niż w poprzednich latach (w poprzednim badaniu wynosiła 

3,57, rok wcześniej 3,47 a w roku 2013/2014 - 3,48). 

 

Rysunek 47: Średnie oceny użyteczności informacji na stronie internetowej WUM 

 

W obecnej edycji badania najwyżej oceniono użyteczność zamieszczonych na stronie informacji 

dotyczących obowiązkowych badań, najniżej, podobnie jak w ubiegłym roku, informacji na 

temat grantów i kół naukowych oraz stypendiów zagranicznych 

Badani byli proszeni o ocenę użyteczności konkretnych typów informacji zamieszczonych na stronie 

Uczelni lub Wydziału, w szczególności informacji na temat: 

▪ przyznawania stypendiów 

▪ przyznawania nagród 
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▪ przyznawania miejsca w domu studenta  

▪ badań obowiązkowych  

▪ obowiązkowych praktyk  

▪ stypendiów zagranicznych  

▪ kół naukowych  

▪ studenckich grantów naukowych  

Poniżej przedstawiono oceny przyznane ww. kryteriom przez studentów poszczególnych Wydziałów. 

Około 59% studentów (w poprzedniej edycji 57%, rok wcześniej 51%, a w roku 2013/2014 - 53%), 

którzy wzięli udział w badaniu pozytywnie ocenia użyteczność informacji na temat przyznawania 

stypendiów zamieszczonych na stronie www Uczelni/Wydziału (średnia ocen to 3,62 (w ubiegłym roku 

średnia wynosiła 3,06, rok wcześniej 3,47 a w roku 2013/2014 - 3,52). Najniżej ocenili ten aspekt 

studenci II WL (tylko 53% pozytywnych odpowiedzi, średnia ocen 3,52), najwyżej studenci WLD (58% 

ocen pozytywnych, średnia ocen 3,71). 

 

Rysunek 48: Oceny użyteczności informacji na temat przyznawania stypendiów 

 

Rysunek 49: Średnie oceny użyteczności informacji na temat przyznawania stypendiów 

Ponad połowa respondentów (58%) pozytywnie oceniła użyteczność informacji na temat 

przyznawania nagród (średnia 3,64, poprzednio 3,59, rok wcześniej 3,46, a w roku 2013/2014 - 

3,49). Najbardziej krytyczni w tej kwestii byli studenci II WL (52% ocen pozytywnych, średnia ocen 

3,47), najwięcej ocen pozytywnych (60%) przyznali studenci WLD (średnia ocen – 3,79). 
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Rysunek 50: Oceny użyteczności informacji na temat przyznawania nagród 

 

Rysunek 51: Średnie oceny użyteczności informacji na temat przyznawania nagród 

Podobnie jak rok wcześniej, blisko 59% badanych pozytywnie oceniło użyteczność informacji na 

temat przyznawania miejsca w domu studenta (średnia 3,68). Najbardziej krytyczni byli w swojej 

ocenie studenci Wydziału Farmaceutycznego (średnia ocen 3,56), najmniej studenci WLD (średnia ocen 

3,85). 

 

Rysunek 52: Oceny użyteczności informacji na temat przyznawania miejsca w domu studenta 
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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 61% respondentów (średnia 3,70). Najczęściej zgadzali się z tą opinią studenci 

WLD (70% pozytywnych odpowiedzi, średnia ocen 3,96), najrzadziej studenci II WL (50% pozytywnych 

ocen), średnia ocen to 3,46. 

 

Rysunek 54: Oceny użyteczności informacji na temat obowiązkowych badań lekarskich 

 

Rysunek 55: Średnie oceny użyteczności informacji na temat obowiązkowych badań lekarskich 
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Informacje dotyczące obowiązkowych praktyk, zamieszczone na stronie internetowej Uczelni lub 

Wydziału są użyteczne w opinii 59% studentów WUM (średnia 3,67). Najwyżej ocenili ten aspekt 

studenci WF (65% pozytywnych ocen), najniżej studenci II WL (55% pozytywnych ocen). 

 

Rysunek 56: Oceny użyteczności informacji na temat obowiązkowych praktyk 

 

Rysunek 57: Średnie oceny użyteczności informacji na temat obowiązkowych praktyk 

Użyteczność informacji na temat stypendiów zagranicznych zamieszczonych na stronie oceniona 

została nieco wyżej niż rok wcześniej (średnia 3,54; 53% pozytywnych odpowiedzi). Najwięcej ocen 

pozytywnych przyznali studenci WLD (60% odpowiedzi pozytywnych, średnia ocen 3,88), najniżej 

studenci II WL (48% pozytywnych ocen, średnia ocen 3,36). 

 

Rysunek 58: Oceny użyteczności informacji na temat stypendiów zagranicznych 
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Rysunek 59: Średnie oceny użyteczności informacji na temat stypendiów zagranicznych 

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, znaczna grupa studentów (16%) jest zdania, że 

informacje dotyczące kół naukowych umieszczone na stronie internetowej Uczelni/Wydziału są mało 

użyteczne. Przeciwnego zdania jest, tak jak rok wcześniej, jedynie ok. 49% studentów. Aspekt ten został 

najwyżej oceniony przez studentów WLD (średnia 3,75 przy średniej uczelnianej wynoszącej 3,46), a 

najniżej przez studentów II WL (średnia 3,21). 

 

Rysunek 60: Oceny użyteczności informacji na temat kół naukowych 

 

 

Rysunek 61: Średnie oceny użyteczności informacji na temat kół naukowych 
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(średnia 3,45). Użyteczność tych informacji uzyskała najmniej ocen pozytywnych od studentów II WL 

(45% pozytywnych odpowiedzi), a najwięcej od studentów WLD (55%). 

 

Rysunek 62: Oceny użyteczności informacji na temat studenckich grantów naukowych 

 

Rysunek 63: Średnie oceny użyteczności informacji na temat studenckich grantów naukowych 
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10.2 |Ocena wydziałowych stron internetowych 

Większość badanych (około 61%) korzysta z wydziałowej strony www co najmniej kilka razy w 

miesiącu. Podobnie jak w poprzednich edycjach ankiety, jedynie 62% respondentów 

pozytywnie ocenia przejrzystość i dostępność znajdujących się tam informacji 

Strony internetowe poszczególnych Wydziałów cieszą się większą popularnością wśród studentów, którzy 

wzięli udział w badaniu, niż strona uczelniana. Większość badanych (około 68%, w poprzedniej edycji 

60%, rok wcześniej 65%, a w roku 2013/2014 67%) zagląda na stronę Wydziału co najmniej kilka razy w 

miesiącu, w tym około 18% respondentów robi to kilka razy w tygodniu lub codziennie.  

 

Rysunek 64: Częstość wchodzenia na stronę internetową wydziału 

Odsetek osób aktywnie korzystających z wydziałowej strony internetowej (co najmniej raz w tygodniu) 

jest wyższy, niż odnotowano to w poprzednich edycjach badania. Odsetek takich osób na każdym z 

wydziałów jest nieco inny i wynosi od 25% na WNoZ do 42% na II WL. W poprzedniej edycji badania było 

to odpowiednio od 10% na WF do 19% na WNoZ, a rok wcześniej od 17% na WF do 21% na I WL i 

WNoZ. W roku 2013/2014 od 33% na WNoZ do 37% na WF. Grupą deklarującą największe 

zainteresowanie informacjami na stronie internetowej wydziału są, podobnie jak miało to miejsce w 

poprzednich edycjach badania, osoby, które studiowały wcześniej na uczelni zagranicznej.  
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Rysunek 65: Częstość wchodzenia na stronę internetową Wydziału 

Przejrzystość informacji zamieszczonych na wydziałowej stronie internetowej oceniło pozytywnie, 

podobnie jak rok wcześniej, 62% respondentów (w ub. roku akademickim 2014/2015 było to 58%, a rok 

wcześniej - 61%). Przeciwnego zdania było około 11% badanych. Najwyżej ocenili stronę swojego 

Wydziału studenci WLD (71% pozytywnych opinii, średnia ocen – 3,94), najniżej studenci I WL (58% 

pozytywnych opinii, średnia ocen – 3,61).  

 

Rysunek 66: Ocena stron internetowych poszczególnych Wydziałów pod względem przejrzystości informacji 

 

Rysunek 67: Średnie oceny stron internetowych poszczególnych wydziałów pod względem przejrzystości informacji  

Dostępność informacji na stronie internetowej Wydziału została dobrze oceniona, podobnie jak w 

ubiegłym roku akademickim, przez 63% badanych (w obu wcześniejszych badaniach takiej oceny 

dokonało 58% badanych). Aspekt ten uzyskał najwyższe noty wśród studentów WLD (73% pozytywnych 

odpowiedzi, średnia ocen – 3,96), a najniższe wśród studentów WF (58% pozytywnych odpowiedzi, 

średnia ocen – 3,58).  
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Rysunek 68: Ocena stron internetowych poszczególnych Wydziałów pod względem  dostępności informacji 

  

Rysunek 69: Średnie oceny stron internetowych poszczególnych wydziałów pod względem  dostępności informacji 

Większość badanych (65%) potwierdziła, że zawsze znajduje na stronie Wydziału poszukiwane 

informacje. Stosunkowo najrzadziej zgadzali się z tym stwierdzeniem studenci WNoZ (60% odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” lub „tak”), a najczęściej studenci WF (70%). 

 

Rysunek 70: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy zwykle znajduje Pan/i na stronie Wydziału poszukiwane informacje?” 
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Rysunek 71: Średnie odpowiedzi na pytanie „Czy zwykle znajduje Pan/i na stronie Wydziału poszukiwane informacje?” 

Respondenci kolejny raz wskazywali, że najczęściej nie mogli znaleźć na stronie Wydziału 

aktualnych informacji dotyczących toku studiów (lub informacje te pojawiały się zbyt późno), m.in.: 

▪ programów kształcenia, w tym planów studiów, sylabusów  

„Bardzo późno podawany jest plan zajęć” 

„Aktualnych. Jest dzisiaj 20.09.2017, a na stronie nadal jest stary podział roku akademickiego i stare 

przewodniki dydaktyczne. Podział roku jest już uchwalony od dawna i powinien być łatwo dostępny na 

stronie dziekanatu.” 

„Zbyt późno pojawiają się na stronie informacje dotyczące organizacji roku, plan zajęć itp.”  

„Sylabus, który byłby aktualny. Jakiś czas temu był jeszcze dostępny bardzo stary sylabus, który nie 

pokrywał się z prowadzonymi zajęciami, ale chociaż o niego można było się  opierać z jakich książek 

należy korzystać w konkretnych przedmiotach. W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Nie ma 

podanej literatury, zakresu tematów, ze wszystkich prowadzonych przedmiotów na dietetyce.” 

„Nowych sylabusów! Rozumiem wykładowców, którzy się nie zgadzają na publikację swoich sylabusów ze 

względu na możliwość kradzieży przez uczelnie prywatne, ale sylabusy w jakieś formie powinny być 

dostępne dla studentów.” 

▪ schematów postępowania w typowych sytuacjach  

„Brakuje jak dla mnie swego rodzaju algorytmów co zrobić gdy ktoś np. chce złożyć podanie o urlop 

dziekański czy też o egzamin komisyjny. Myślę, że ułatwiłoby znacznie pracę.” 

„Co po kolei trzeba zrobić w celu załatwienia praktyk studenckich” 

„Schematów postępowania w różnych sytuacjach, dla 1 roku prezentacja wypełnienia indeksów, 

konkretne informacje na temat praktyk, wykaz szpitali z którymi jest podpisana umowa uczelniana, 

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” 

„Co roku ten sam problem - przewodniki dydaktyczne publikowane są zbyt późno. Człowiek chce 

przeczytać AKTUALNE informacje i wymagania na AKTUALNY rok akademicki, zapoznać się z 

wymaganiami wstępnymi i listą książek i ich wydań, wymogami zaliczenia.. I musi szperać w 

zeszłorocznym, licząc na to, że nic się nie zmieni. Abstrahując od tego, ze 3 roczniki szły wiele lat 

zmienionym trybem, teraz znowu zmienionym z powrotem na stary. To śmieszne, ze na prawie każdych 

zajęciach wszyscy wymagają znajomości regulaminów i sylabusów i asystenci są poirytowani 

niedoinformowaniem i banalnymi pytaniami organizacyjnymi, cała uczelnia ma hopla na punkcie 

formalności przy załatwianiu CZEGOKOLWIEK na Wumie, a my nie możemy dostać tego, co nam się 

zwyczajnie należy, aktualnych sylabusów, na czas. Kalemu dać to tak, ale Kali dać to już nie, drogi 

WUMie?” 
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▪ ogłoszeń dotyczących spraw studenckich (np. terminów godzin rektorskich, opłat, przewodników 

dydaktycznych, planów zajęć) 

„Informacja odnośnie godzin rektorskich.” 

„Informacji o konieczności podbicia pieczątką indeksu po praktykach.” 

„Jest połowa września a wciąż nie pojawiły się na tej stronie przewodniki dydaktyczne na przyszły rok.” 

„Nie ma aktualnego przewodnika dydaktycznego dla studentów III roku kierunku lekarskiego oraz 

kalendarza na rok akademicki 2017/2018.” 

„Nie znalazłem informacji o kryteriach zaliczenia praktyk wakacyjnych dla studentów korzystających z 

wakacyjnego programu praktyk Erasmus+.” 

„o jednorazowych zmianach w planie, odwołanych zajęciach (4 rok) wzory wpisów do indeksu, terminy 

zgłaszania się po skierowania na  praktyki” 

„Plan zajęć, plan studiów, przewodnik dydaktyczny, zmiany terminów i sal wykładów.” 

„information about our year for example optional courses” 

“schedule, whats expected of us, exams, classes, changes, where to go, who is in charge - everything.” 

“student organisations, events, class and schedule changes, lectures and notes” 

„o zmianach w planie, dotyczących zmiany sali danego przedmiotu lub miejsca zajęć” 

„Bardzo mało informacji nt. ERASMUSA. Mogłaby pojawić się jakaś dodatkowa zakładka związana z tym 

tematem.” 

„Nie znalazłam wystarczających informacji dotyczących stypendiów socjalnych i naukowych” 

„Organizacji praktyk wakacyjnych. Nie wiadomo czy dziekanat najpierw wydaje skierowania (tak przecież 

jest na wielu kierunkach) i dopiero idziemy do szpitala i składamy podanie, czy najpierw do szpitala i jeśli 

dopiero jest potrzebne to do dziekanatu. Brakuje też innych informacji np. na temat wypełniania 

indeksów” 

„Ostatnio szukałam informacji na jakiej zasadzie (z których przedmiotów) wyciągana jest średnia z ocen 

pod koniec studiów i niestety nie znalazłam.” 

„Z którymi szpitalami WUM ma podpisaną umowę (w celu zrobienia praktyk). Z którymi Katedrami, mój 

wydział współpracuje. Chciałam pisać pracę dyplomową pod kierunkiem wykładowcy z innej katedry, 

niestety moja prośba została odrzucona, ze względu na brak wpływów finansowych z mojego wydziału do 

tej katedry, które mogłyby pokryć ewentualne wydatki związane z doświadczeniami laboratoryjnymi.” 

Wiele komentarzy opisowych studentów odnosiło się do małej przejrzystości stron wydziałowych  

(co sprawia m.in., że pewne informacje trudno jest odnaleźć), czy mało estetycznej szaty graficznej 

„Niejasne i trudno dostępne informacje na temat stypendium naukowego.” 

„Strona wydaje się mało intuicyjna, często ciężko jest znaleźć to czego akurat w danym momencie się 

szuka, …” 

„Strona jest mało intuicyjna w obsłudze. Np. kiedy czytam o stypendium socjalnym, to dostanę w 

zakładce "stypendium socjalne" dokładne informacje o nim, za to formularze niezbędne do wypełnienia 

żeby je dostać są już w innej zakładce.” 

„informacje da się znaleźć ale najlepiej to działa jak ktoś z roku to przetestuje i opowie reszcie - mało 

intuicyjne” 

„Jest bardzo rzadko aktualizowana, bardzo nieprzejrzysta i nieintuicyjna. Dodatkowo szata graficzna nie 

sprzyja poszukiwaniu informacji.” 

„Jest wizualnie brzydka. Strony klinik i katedr często mają lepszy interfejs niż strona wydziały 1WL” 

„Przydałby się nieco bardziej przejrzysty interfejs.” 

„Strona internetowa nie jest dla mnie przejrzysta” 
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„Strona jest nieczytelna i nieintuicyjna.” 

„strona ma przestarzały wygląd, odstraszający potencjalnych studentów.” 

„Wygląda dosyć przestarzale, szczególnie w porównaniu do stron innych czelni medycznych, np. 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.” 

„Myślę, że nadszedł czas, aby odnowić interface strony” 

„The MUW main website and all of the other department branch's websites are completely unacceptable 

for 2017. The website interface is outdated and sloppy and lacks structure and organisation. This school 

is in DESPERATE need of a brand new fresh looking website. Every modern university should provide their 

students with an online portal where they can log in and find all of their classes neatly organised in a list 

containing school material, grades, schedules, etc.” 

10.3 | Preferowane sposoby komunikacji ze studentami 

Z uczelnianej poczty elektronicznej korzysta co piąty student WUM, który wziął udział w 

badaniu 

Podobnie jak miało to miejsce we wcześniej przeprowadzonych badaniach jedynie 22% uczestników 

badania korzysta z uczelnianej poczty elektronicznej. Stosunkowo najczęściej używają jej studenci 

I WL i WNoZ (po 24%), a najrzadziej studenci II WL (15%). 

 

Rysunek 72: Odsetek studentów korzystających z uczelnianej poczty elektronicznej 

Najczęstsze powody, dla których studenci nie korzystają z poczty uczelnianej, wskazane w uwagach 

opisowych respondentów, były podobne do zgłaszanych w poprzedniej edycji badania: 

▪ przyzwyczajenie do korzystania z innego, prywatnego konta; 

▪ brak informacji na temat możliwości posiadania uczelnianego adresu i konta e-mail. 

W opinii respondentów najskuteczniejszym i najwygodniejszym kanałem przekazywania 

informacji związanych z tokiem studiów są maile przesyłane na skrzynki grupowe (46% 

wskazań). Na drugim miejscu wskazano portale społecznościowe (22% wskazań) 

Uczestnicy badania byli poproszeni o wskazanie (z przedstawionej im listy) jednego, najwygodniejszego 

ich zdaniem, sposobu przekazywania studentom ważnych informacji związanych z tokiem studiów. 

Najwięcej wskazań otrzymały maile na skrzynki grupowe (46% wskazań). Na drugim miejscu pod 

względem liczby wskazań znalazł się kontakt poprzez portal społecznościowy (22%), na trzecim 

stronę internetową dziekanatu (16%). 
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Rysunek 73: Preferowane sposoby przekazywania studentom ważnych informacji związanych z tokiem studiów 
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10.4 | Ocena organizacji studenckich 

Ponad połowa (61%) respondentów pozytywnie oceniła działalność Samorządu Studentów 

WUM. Podobnie (59% ocen pozytywnych) studenci ocenili Samorządy wydziałowe. Najlepiej 

postrzegana jest praca Samorządu WF  

W porównaniu do poprzedniego badania nieco spadła wielkość grupy studentów pozytywnie oceniających 

działalność Samorządu Studentów WUM. W opisywanej edycji badania działalność Samorządu 

Studentów WUM została pozytywnie oceniona przez 61% studentów biorących udział w badaniu. W 

poprzedniej edycji badania takie oceny dokonało ok. 64% studentów, rok wcześniej takiej oceny 

dokonało 54% studentów, a w roku 2013/2014 - 48%. W skali 1-5 Samorząd uzyskał średnią ocenę 

3,82 (poprzednio 3,89, rok wcześniej 3,68, a w roku 2013/2014 - 3,54). Ponownie stosunkowo najlepiej 

postrzegają pracę tej organizacji studenckiej (w skali Uczelni) respondenci z WF, najgorzej studenci II WL 

(największy odsetek ocen negatywnych „bardzo źle” i „źle”). 

 

Rysunek 74: Ocena działalności Samorządu Studentów WUM 

 

Rysunek 75: Średnie oceny działalności Samorządu Studentów WUM 
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W przypadku wydziałowych Samorządów Studentów, opinie respondentów były również 

zróżnicowane. Podobnie jak to miało miejsce rok wcześniej, najwyżej oceniono pracę Samorządów WF i II 

WL. W analizowanej edycji badania najmniej pozytywnych ocen uzyskał samorząd WNoZ. 

 Ogólna ocena pracy samorządów wydziałowych jest nieco niższa od oceny Samorządu uczelnianego 

(59% pozytywnych ocen, średnia 3,81). 

 

Rysunek 76: Ocena działalności Wydziałowych Samorządów Studentów 

 

Rysunek 77: Średnie oceny działalności Wydziałowych Samorządów Studentów 
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▪ Wszystkie pozostałe opinie na temat samorządu studentów (uczelnianego i na 

poszczególnych wydziałach) były bardzo krytyczne: 

„Samorząd studentów marnotrawi pieniądze, które znacznie lepiej wykorzystują inne organizacje jak STN. 

Finansowane są mało atrakcyjne wydarzenia, samorząd nie reprezentuje interesów studentów lecz 

własne...” 
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skandalem. Często korzystają z przywilejów np. na imprezach organizowanych przez Samorząd - piją 

alkohol i bawią się na koszt pozostałych. Może warto trochę skrócić kadencję, żeby każdy mógł się 

wykazać?” 

„Samorząd Studentów powinien zawsze mieć na uwadze dobro każdego studenta. Zdarzyło się podczas 

obrad AZS na temat wprowadzenia opłat dodatkowych za zajęcia, że przedstawiciele samorządu byli za 

tym pomysłem, nie biorąc pod uwagę, że większości studentów na to nie stać.” 

„wydziałowy samorząd pewnie nawet nie wie że na wydziale jest jeszcze jakiś inny kierunek poza 

stomatologią” 

„Samorząd Studentów Farmacji to zbiór ludzi zapatrzonych w siebie i kompletnie nieprzystępnych. 

Załatwienie z nimi najprostszej sprawy to Mount Everest załatwiania spraw na całym wydziale. 

Zdecydowanie nie polecam załatwiania jakiejkolwiek sprawy u nich, lepiej już załatwiać sprawy w 

dziekanacie/ gdziekolwiek indziej.” 

„Samorząd Studentów organizujący w tym roku połowinki, bardzo skutecznie zniechęcił studentów do 

pójścia. Ankieta co do preferowanego miejsca i ceny została udostępniona późno (już w drugim 

semestrze), wyłącznie na kierunku lekarskim, studenci innych kierunków nie zostali zapytani o zdanie. 

Jednocześnie, wygrała opcja droższa (dużo droższa!)- zapewne dlatego, że odbywała się później i było 

więcej czasu do przygotowania się, a tańsza opcja odbywała się w Wielkim Poście, co dla osób wierzących 

chcących pójść było problemem. Wprawdzie Samorząd uruchomił dodatkowe środki i ceny wejścia spadły, 

ale ilość studentów zainteresowanych połowinkami również spadła ze względu na całe zamieszanie. …” 

„Samorząd studentów WUM już nie raz wykazał się ignorancją wobec ogółu studentów. Akcja z zeszłego 

roku przebiła wszystko, kiedy zostało wystosowane pismo do JM Rektora WUM z prośbą o dzień rektorski 

z powodu ŚLUBU kogoś z samorządu, przez co osoby będą zbyt pijane, żeby przyjść na egzamin. Nasz 

rok (V lekarskiego) wystosował pismo do JM Rektora z 400 podpisami studentów z prośbą o możliwość 

napisania egzaminu z neurologii w tym terminie. Zupełny brak szacunku do studentów, samorząd 

powinien występować w naszym imieniu i reprezentować nasze interesy, nie zaś być kółkiem wzajemnej 

adoracji. Zachowanie kompletnie nieprofesjonalne i zmniejszające zaufanie do tego typu instytucji.” 

„Sytuacja z tegorocznymi połowinkami to jest kompromitacja Samorządu. Osoba odpowiedzialna za 

organizację, według starostów lat, zabrała się za to na 3 miesiące przed docelowym terminem imprezy. W 

Warszawie. W STOLICY, gdzie lokale na weekendowe imprezy po kilkaset osób są rezerwowane nieraz z 

rocznym wyprzedzeniem. Przez to doprowadzono do sytuacji  śmiesznie małego wyboru lokalizacji 

imprezy, terminu, ilości gości i ceny. Coś, na co czekaliśmy ze znajomymi od dłuższego czasu ostatecznie 

skończyło się niesmakiem. Wybór początkowo był (w formie ankiety na cito na fcb pewnego lutowego 

wieczoru w czasie ferii) impreza za 3 TYGODNIE, pod Warszawą, wcale nie tak tanio na 450 osób, albo za 

3 miesiące, w Warszawie za jeszcze więcej kasy, na 100 osób mniej. Argumenty w stylu " jest drożej niż 

rok czy dwa lata temu" są śmieszne - gdyby osoby odpowiedzialne za imprezę zabrały się za to, jak na 

innych uczelniach medycznych i nie tylko, rok wcześniej, to byśmy mieli fajną imprezę w miłym miejscu 

w mieście, z dużą liczbą chętnych za rozsądne pieniądze, Skoro inne uczelnie mogły się bawić w centrum 

Warszawy za 180-200 złotych za osobę, nie wiemy czemu WUM musiał bulić prawie drugie tyle. To 

znaczy wiemy:) . Dodatkowo afera facebookowa związana z tym, kto tak naprawdę płaci za wejście 

członków samorządu na imprezę (przede wszystkim osób nie będących z roczników-adresatów imprezy) 

była jednocześnie żałosna i śmieszna. W ciągu niecałych 17h jeden z głównych organizatorów na 

oficjalnej stronie wydarzenia napisał publicznie, że to oczywiste iż członkowie samorządu nie płacą za 

siebie, tylko idzie to z ogólnej puli pieniędzy za bilety, bo "jak ktoś poświęca swój wolny czas na 

organizację wydarzenia" to powinien mieć wejście za darmo (nikt Was nie zmuszał do pracy na rzecz 

Uczelni w Waszym wolnym czasie). Kilkanaście godzin później po wielkiej publicznej internetowej 

awanturze i zażaleniach, a także komentarzach organizatorów pod adresem potencjalnych Gości balu w 

stylu "nie podoba Ci się samorząd, trzeba było studiować medycynę w Radomiu" (bardzo na poziomie), 

stanowisko oficjalne samorządu było takie, że Samorządowcy płacą za siebie sami, a MAGICZNIE nagle 

znalazły się dodatkowe środki, dzięki którym cena spadła o kilkadziesiąt złotych. Których nie było niecałą 

dobę wcześniej. W świetle wiedzy o innych niejasnych działaniach Samorządu, głownie finansowych, 

dotyczących rozliczania się z pieniędzy za różne imprezy "naukowe" (słynna afera z fakturą za pączki) z 

Uczelnią, a także rożnych zachowaniach Przedstawicieli Samorządu polegających głównie na działaniu we 

własnym interesie, musimy przyznać, że zabrano nam przyjemność z takiej dość znaczącej imprezy dla 

studentów, jaką są połowinki. Wielu naszych przyjaciół nie poszło z powodu ceny, czy też z powodu 
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zniesmaczenia działaniem ludzi, którzy w teorii powinni raczej bezinteresownie działać na rzecz ogółu 

społeczności akademickiej. Świadomość, że do tej pory nie było takiego cyrku i pewnie już nie będzie w 

ramach wyciągania wniosków z tego toku, dodatkowo położyła się cieniem na czerpaniu przyjemności z 

tego wydarzenia. Inna sprawa: Co do kalendarzy akademickich - czy ktoś jest w stanie po latach 

wytłumaczyć studentom, dlaczego takim problemem jest przygotowanie kalendarzy na początek 

października? Od dziesiątek lat wiadomo, kiedy zaczyna się rok akademicki, od tysięcy lat wiadomo jak 

wygląda kalendarz w ogóle, ile ma miesięcy, tygodni i dni, a jednak przygotowanie odpowiedniej liczby 

kalendarzy, wielu osobom niezbędnym/przydatnym w organizacji swojej pracy i nauki, na czas, bez 1,5 -

2 miesięcznego opóźnienia, od wielu lat przerasta możliwości Samorządu Studentów. Z roku na rok nikt 

nie wyciąga wniosków, mimo uwag studentów. Chętnie bym się zaopatrzył/a w bezpłatny, uczelniany 

kalendarz, ale zanim wejdę w jego posiadanie będzie mi potrzebny przez już kilka-kilkanaście tygodni... 

chyba znowu skończy się na kupnym w księgarni.” 

„Samorząd bardzo słabo wypadł w organizacji tegorocznego balu połowinkowego. Nie walczy o wysokość 

stypendiów socjalnych i naukowych, które z roku na rok są coraz mniejsze.” 

Odsetek osób pozytywnie oceniających klub AZS WUM w bieżącej edycji badania spadł w 

porównaniu do poprzednich lat i wynosi 49% (w ubiegłorocznym badaniu było takich 

odpowiedzi 53%) 

Niespełna połowa badanych (49%) dobrze oceniła działalność klubu AZS WUM, a jedynie ok. 3% dokonało 

oceny negatywnej (średnia 3,74). Pozytywne oceny potwierdzają również pojedyncze wypowiedzi 

opisowe studentów: 

 

Rysunek 78: Ocena działalności AZS WUM 

 

Rysunek 79: Średnie oceny działalności AZS WUM 
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Średnia ocena działalności studenckich kół naukowych wyniosła 3,80 w skali 1-5  

Nieco ponad połowa studentów (53%) pozytywnie oceniła koła naukowe działające na WUM, ale tylko 

ok. 3% dokonało oceny negatywnej (średnia 3,80) (w poprzedniej edycji 3,79, rok wcześniej 3,66, a w 

roku 2013/2014 - 3,61). Najbardziej krytycznie ocenili działalność kół naukowych studenci WF (41% 

odpowiedzi pozytywnych, średnia ocen 3,59), natomiast najwyższe oceny przyznali studenci I WL (63% 

odpowiedzi pozytywnych, średnia ocen 3,97). 

 

Rysunek 80: Ocena działalności studenckich kół naukowych 

 

Rysunek 81: Średnie oceny działalności studenckich kół naukowych 

W uwagach respondenci na ogół podkreślali swoje pozytywne oceny na temat działalności kół naukowych, 

np.: 

„działam w wielu kołach naukowych i jestem z nich bardzo zadowolona emsa ma szeroką ofertę do 

samorealizacji” 

„…Kół funkcjonuje wiele, każdy znajdzie coś dla siebie.” 

Pojawiła się opinia, że trudno dokonać jednoznacznej oceny działalności kół naukowych ze względu na ich 

różnorodność: 

„Ciężko ocenić ogólnie koła naukowe działające na WUM, skoro każde z nich jest oddzielnym bytem i 

znacząco się różni od pozostałych, zarówno tematyką, jak i strukturą czy podejściem opiekunów do 

studentów.” 
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Działalność pozostałych organizacji studenckich, w tym chóru WUM, STN, Galen, IFMSA, EMSA 

została oceniona stosunkowo wysoko 

Poniżej przedstawione zostały opinie studentów na temat innych organizacji studenckich działających 

na Uczelni.  

Szczególnie wysoko, znacznie wyżej niż rok wcześniej, postrzegana jest praca EMSA – średnia 

ogólnouczelniana 4,66 (poprzednio – 4,21, rok wcześniej 4,33, a w 2013/2014 - 4,40).  

Średnia ocen Chóru WUM kolejny rok jest wysoka, obecnie jest to 4,56, (w poprzedniej edycji – 4,44, 

rok wcześniej 4,30, a w roku 2013/2014 - 3,81), IFMSA - średnia ocen 4,31 (poprzednio 4,22, rok 

wcześniej 4,18, a w 2013/2014 - 4,02); Galen - średnia ocen 4,26 (w poprzedniej edycji – 4,23, rok 

wcześniej 3,84, a w roku 2013/2014 - 3,80). 

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 4,31 62 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA 4,66 58 

chór WUM 4,56 39 

ASK SOLI DEO 3,44 27 

Galen 4,26 19 

Studenckie Towarzystwo Naukowe 4,28 18 

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji 3,94 17 

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii PTSS 4,60 15 

Erasmus Student Network: ESN International 3,73 11 

orkiestra WUM 4,73 11 

Teatr WUM "Tam" 1,00 3 

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 

Z uwagi na niewielką liczbę odpowiedzi i indywidualny, zróżnicowany charakter zdarzeń, zgromadzone 

dane przedstawione zostały w formie liczbowej (liczba studentów, którzy zgłosili dany problem), co 

pozwala zaobserwować skalę oraz natężenie poszczególnych form dyskryminacji i naruszeń. Porównanie 

tegorocznych wyników z danymi z poprzednich lat pozwalają stwierdzić, że nastąpił spadek liczby 

zgłoszeń informujących o naruszaniu praw studenta (zarówno przez pracowników administracji Uczelni, 

jak i nauczycieli akademickich). 

11.1 | Naruszanie praw studentów przez pracowników administracji 

Pracownicy administracji najczęściej, zdaniem studentów, naruszali ich godność osobistą i 

prywatność 

 

Rysunek 82: Liczba wskazań naruszania praw studenckich przez pracowników administracji WUM 

Najczęściej respondenci wskazywali na naruszanie przez pracowników administracji ich godności 

osobistej (51 wskazania). W porównaniu do wyników z poprzednich lat liczba zgłoszeń naruszenia tych 

praw maleje. W ub. roku akademickim takich zgłoszeń było 74, a rok wcześniej – 99.  

Stosunkowo najczęściej zgłaszali ten problem studenci I WL (23 przypadki) i WNoZ (13 przypadków). 

„Panie w biurze obsługi studentów śmieją się z osób ubiegających się o stypendium socjalne, wyrażają 

swoje niezadowolenie że w ogóle się czegoś od nich oczekuje, wyrażają swoje osobiste opinie, np.: "jak 

dla mnie pani kłamie w sprawie dochodów i nie zasługuje na stypendium.". To SKANDALICZNE 

zachowanie i gdybym miała dyktafon to jeszcze tego samego dnia to nagranie trafiłoby w ręce prasy.” 
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Rysunek 83: Liczba wskazań naruszania godności osobistej studentów 

Przypadki naruszania prywatności studentów sygnalizowało 32 respondentów, najczęściej studenci   

I WL (13 osób) oraz WNoZ (11 osób). 

„Pani w DOSie, podczas składania podania, w bardzo niedyskretny sposób konsultowała się z drugą Panią 

na temat mojej sytuacji osobistej.” (II WL) 

„… w akademikach pracownicy potrafią wejść do pokojów studentów, gdy Ci mają zamknięte drzwi np. z 

rana i śpią...”. (I WL) 

 

Rysunek 84: Liczba wskazań naruszania prywatności studentów 

Z dyskryminacją ze względu na płeć ze strony pracowników administracji spotkało się  

26 badanych. Najczęściej problem ten zgłaszali studenci WNoZ (11 przypadków) i I WL (7 przypadków). 
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Rysunek 85: Liczba wskazań dyskryminacji studentów ze względu na płeć 

19 respondentów zgłosiło przypadki dyskryminacji ze względu na ich poglądy, przekonania. 

Najczęściej problem ten deklarowali studenci I WL (7 wskazań) i WNoZ (6 wskazań). 

 

Rysunek 86: Liczba wskazań dyskryminacji studentów ze względu na poglądy, przekonania 

Przypadki dyskryminacji ze względu na narodowość, rasę zgłoszono 13 razy (najczęściej na 

WNoZ). Warto jednak zauważyć, że w ankiecie, podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej edycji 

badania, wzięła udział bardzo niewielka liczba studentów English Division, co może znacząco obniżać 

liczbę wskazań tego typu zjawisk. 
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Rysunek 87: Liczba wskazań dyskryminacji studentów ze względu na narodowość, rasę 

11.2 | Naruszanie praw studentów przez nauczycieli akademickich 

Ze strony nauczycieli akademickich studenci najczęściej spotykali się z dyskryminacją ze 

względu na płeć i naruszaniem ich godności osobistej 

 

Rysunek 88: Liczba wskazań naruszania praw studenckich przez nauczycieli akademickich 

Liczba przypadków różnego rodzaju naruszeń praw studenckich i dyskryminacji studentów ze 

strony nauczycieli akademickich zgłoszonych przez uczestników badania jest wyższa, niż miało to 

miejsce w przypadku pracowników administracji. Wagę tego problemu dodatkowo potwierdzają 

wypowiedzi studentów zgłoszone w innej ankiecie studenckiej (patrz: raport z wyników studenckiej 

ankiety oceny zajęć i nauczycieli akademickich). 

1

0

1

0

1

0

4

0

2

1

0

1

I WL II WL WLD WF WNoZ

Dyskryminacja studentów ze względu na narodowość, rasę przez 

pracowników administracji

tylko jeden raz rzadko często

3

18

37

18

37

12

28

60

37

47

4

7

9

11

12

dyskryminacja ze względu na narodowość, rasę

naruszenie prywatności

dyskryminacja ze względu na płeć

dyskryminacja  ze względu na poglądy, przekonania

naruszenie godności osobistej

Naruszanie praw studentów przez nauczycieli akademickich WUM

często rzadko tylko jeden raz



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY WARUNKÓW STUDIOWANIA  2016/2017 

83  

 

W obecnej edycji badania studenci najczęściej studenci sygnalizowali zachowania dyskryminujące ich 

ze względu na płeć (w ubiegłorocznym badaniu najczęściej wskazywano na naruszenia godności 

osobistej). Łącznie 106 osób zgłosiło taki problem. Grupa 9 osób poinformowała, ze miała z tym do 

czynienia „często”. Najczęściej byli to studenci I WL (50 przypadków) i studenci II WL (22 przypadki)., 

np.: 

„Baba chirurg to ani baba ani chirurg - no przepraszam, ale takie teksty w czasie zajęć z ust nauczyciela 

akademickiego, to jakieś nieporozumienie. Nauczyciele powinni zachęcać do rozwijania się i nauki 

niezależnie od płci, rasy, wyznania itp. itd. a prezentowanie na wstępie zajęć poglądów tego typu, w 

grupach gdzie zazwyczaj jest przewaga kobiet, nawet w formie żartu jest niesmaczne….” (I WL) 

„Jeden z asystentów z Zakładu Biofizyki nieprzychylnie wypowiadał się o zdolnościach dziewcząt w tym 

przedmiocie …” (I WL) 

„jeden z nauczycieli biofizyki ma zwyczaj często chamskiego komentowania dziewczyn, mówienia, że 

wybrały studia medyczne tylko po to, żeby znaleźć bogatego męża, insynuowania, że kobiety są głupsze z 

przedmiotów ścisłych niż mężczyźni, powiela negatywne stereotypy nt. kobiet” (I WL) 

„kąśliwe uwagi jednego z nauczycieli akademickich na temat płci żeńskiej” (I WL) 

„Niektórym asystentom płci żeńskiej (Zakład Fizjologii Klinicznej i Doświadczalnej) niezbyt podobała się 

obecność studentów płci męskiej na sali.” (I WL) 

„Uwagi dotyczące kobiet lub kobiet jako lekarzy podczas zajęć. Słuchałam z niesmakiem.” (I WL) 

„wmawianie mi ze jestem głupia, beznadziejna i ze  nie zdam egzaminu, było to trzech asystentów z 

jednego zakładu (zakład fizjologii z patofizjologią I wl). nie było to w tym roku lecz wtedy kiedy ten 

przedmiot miałam. …” (I WL) 

„Intro to internal med - medical female doctor was awful, discriminated based on gender and religion and 

weight of students! she was mean, sexist and did not teach well.” (II WL) 

“Oddział Neurologiczny Szpitala Bielańskiego - ośmieszanie i deprecjonowanie mojej pracy przez 

prowadzącego w grupie studentów, w której byłam jedyną kobietą. Nauczyciel cały czas przyglądał się 

tylko mojej pracy wytykając mi w obcesowy sposób wszystkie błędy w obecności pacjenta.” (II WL) 

„Niestety pewien pan z zakładu biofizyki notorycznie pozwala sobie na obraźliwe uwagi wobec kobiet typu 

"Pani jest blondynką to nawet nie oczekuję, że będzie Pani wiedzieć", "co to za dziewczyny tu przychodzą, 

ani do garów ani do niczego" itp.” (WLD) 

„Prowadzący zajęcia podważał zdolność kobiety do wykonywania zawodu lekarza dentysty” (WLD) 

„Komentarze jednego z nauczycieli akademickich pod adresem dziewcząt dotyczące tego, że jesteśmy 

mniej inteligentne.” (WLD) 

 

Rysunek 89: Liczba wskazań dyskryminacji ze względu na płeć 
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Z naruszeniem godności osobistej spotkało się 96 uczestników badania, najczęściej studenci I WL 

(35 przypadków). Przykładowe komentarze studentów: 

„Pewien doktor podczas anatomii ma zwyczaj obściskiwania/kładzenia rąk/wycierania oczu i nosa w 

fartuchy studentów i studentki.” (I WL) 

„Pan … z zakładu biofizyki zwraca się do studentów bez minimalnego szacunku: "Wasi koledzy idioci" 

"stara nie wkurwiaj mnie" itd. itd....” (WLD) 

„Nazwanie homoseksualizmu "chorobą dewiacyjną „na wykładach z socjologii.” (WNoZ) 

„Pani …, która potrafiła nawet dosadnie użyć słów typu jest pani głupia, albo robi łaskę ze w ogóle 

pozwala mi być na zajęciach.” (WNoZ) 

„Zostałam oskarżona przez dr … o przedstawianie fałszywego zaświadczenia lekarskiego, pomimo że w 

pierwszym tygodniu wystawił je jeden lekarz, a w następnym na wizycie kontrolnej inny, ale dla Pani 

doktor wszyscy studenci oszukują i nie mam prawa temu zaprzeczać. Inny przykład: zostałam wyrzucona 

z zajęć praktycznych przez mgr … ponieważ byłam w ciąży, choć przedstawiłam zaświadczenie od lekarza 

o braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia praktyczne, a nie jestem osobą ubezwłasnowolnioną 

abym nie mogła o sobie decydować. Kolejny przykład: mgr … zmieniła stosunek do mojej osoby, 

traktowała mnie z dystansem, kiedy dowiedziała się, że jestem w ciąży i obniżyła mi ocenę za 

przygotowanie pracy dyplomowej po urodzeniu dziecka, ponieważ wiedziała, że jednocześnie opiekuję się 

dzieckiem o czym powiedziała mnie w rozmowie telefonicznej. Jestem bardzo zawiedziona, że to właśnie 

ludzie na Uczelni Medycznej tak dyskryminują ciężarne i matki karmiące, tym bardziej że byłam 

studentką wychwalaną na każdych praktykach przez opiekunów i personel w szpitalu.” (WNoZ) 

 

Rysunek 90: Liczba wskazań naruszenia godności osobistej studentów przez nauczycieli akademickich 

Studenci sygnalizowali przypadki dyskryminacji ze względu na poglądy, przekonania (66 

wskazań). W tym 11 osób poinformowało, że miało to miejsce „często”. Najwięcej tego typu zdarzeń 

zgłosili studenci I WL (22 razy). W uwagach opisowych czytamy m.in.: 

„Na zajęciach z etyki pani prowadząca nie rozmawiała ze studentami a tylko przekazywała nam siłą swoje 

radykalne poglądy. Momentami sama 'gubiła się' i nie tłumaczyła pewnych spraw racjonalnie, a podawała 

przykłady za dobre, te które wcześniej obalała. To nie były seminaria ani ćwiczenia... To były kazania.. 

Nie było możliwości dyskusji z panią prowadzącą. Zbywała pytania dotyczące spornych kwestii. Totalny 

brak szacunku dla odmiennego myślenia.” (I WL) 

„Narzucanie poglądów na zajęciach z etyki lekarskiej.” (I WL) 

„Ocenianie osobowości studenta zamiast jego kompetencji. Gorsze ocenianie tych studentów którzy nie 

wchodzili w polemikę z asystentem.” (I WL) 

„Podczas jednego z egzaminów zostało naruszone moje prawo zawarte w Art. 32 Konstytucji RP” (I WL) 
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„Prowadzącym zajęcia często zdarzają się wstawki polityczne, szczególnie po przejęciu władzy przez 

obecną partię rządzącą - zwolennikom tejże partii włączyła się "troska" o zarażanie swoimi poglądami 

studentów, którzy przeciwnie do nich często wykazują bardziej liberalne poglądy, a nie mogą 

wypowiedzieć swojego zdania ze względu na zależność jaka panuje na poziomie student - osoba 

zaliczająca. Na praktykach jedna osoba z mojej grupy usłyszała po stwierdzeniu, że nie zgadza się z 

obecnym obozem rządzącym, że "może mieć w takim razie problemy z zaliczeniem praktyk".” (I WL) 

„Podczas zajęć psychologii prowadząca nie pozwalała studentom na własną opinię, narzucała swoją i 

jawnie krytykowała inne zdania.” (II WL) 

„W zakładzie biofizyki jeden z nauczycieli akademickich obrażał dosadnie kobiety” (II WL) 

„Bardzo często męska część kadry akademickiej wygłasza seksistowskie komentarze o nienadawaniu się 

kobiet do wielu specjalizacji, o tym, że kobiety są głupsze i jest ich za dużo na tych studiach. 

Standardowy żart o śwince morskiej też się potrafi zdarzyć. Będąc w kobiecej grupie często słyszymy z 

koleżankami żarty panów doktorów "hehe, Tobie to dobrze, same młode dziewczyny hehe". Śmieszne.” 

(II WL) 

„prowadząca filozofię ma swój własny pogląd i w ostrych słowach wypowiadała się o studentach mający 

inny” (WNoZ) 

„Dyskryminacja kolegi ze względu na wygląd i przekonania.” (WNoZ) 

 

Rysunek 91: Liczba wskazań dyskryminacji studentów przez nauczycieli ze względu na poglądy i przekonania 

Respondenci zgłosili 53 przypadki naruszania prywatności studentów przez nauczycieli 

akademickich. Najczęściej problem ten sygnalizowali studenci WNoZ (19 przypadków) i I WL (16 

przypadków). 
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Rysunek 92: Liczba wskazań naruszania prywatności studentów 

Z dyskryminacją ze względu na narodowość i rasę ze strony nauczycieli akademickich spotkało się 

19 osób.  

“The thing is not only against me but to all english students they always tell us that is not our country!! 

how can we discuss things!.” (II WL) 

“Brak szacunku do ludzi innych narodowości” (WNoZ) 

 

Rysunek 93: Liczba wskazań dyskryminacji studentów ze względu na narodowość, rasę 
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12 | Ocena infrastruktury 

Najwyżej ocenianym elementem infrastruktury Uczelni są warunki sanitarne oraz warunki 

lokalowe (sale dydaktyczne). Jednocześnie studenci nadal uważają, że Uczelnia nie zapewnia 

im w wystarczającym stopniu zaplecza socjalnego (stołówka, bufet) oraz miejsc do 

odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) – te dwie cechy infrastruktury uzyskały 

najniższe oceny, niezależnie od ocenianego budynku 

Ze względu na duże zróżnicowanie i specyfikę studiów na poszczególnych wydziałach oraz kierunkach nie 

ma możliwości krótkiej i jednoznacznej oceny infrastruktury. Studenci mają zajęcia w wielu miejscach. 

Budynki, w których prowadzone są zajęcia, budowane były na przestrzeni wielu lat. Wśród ocenianych 

budynków można wyróżnić grupę tych, które spełniają bardzo wysokie standardy oraz tych, które 

wymagają dużych nakładów w celu dostosowania ich do średniego poziomu uczelnianego.  

Średnia ogólna ocen poszczególnych elementów infrastruktury Uczelni (wyliczona na podstawie 

opinii studentów dotyczących warunków studiowania w wybranych budynkach WUM) wyniosła 3,52 (w 

poprzedniej edycji badania 3,55, rok wcześniej - 3,37, a w roku 2013/2014 - 3,49).  

Respondenci najwyżej ocenili warunki sanitarne – średnia ocen to 4,06 (w poprzedniej edycji badania 

średnia wynosiła 4,03, rok wcześniej 3,85, a w roku akademickim 2013/2014 - 4,04) oraz warunki 

lokalowe tj. sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe – obecna średnia to 3,94 (w poprzedniej edycji 

badania-3,89, rok wcześniej - 3,69, a w roku akademickim 2013/2014 – 3,88), a najniżej zaplecze 

socjalne (stołówki, bufety) - średnia 3,02. 

 

Rysunek 94: Średnie oceny infrastruktury WUM 

 

3,02

3,22

3,40

3,42

3,42

3,54

3,55

3,67

3,94

4,06

zaplecze socjalne (stołówka, bufet)

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie
między zajęciami)

zapewnienie studentom miejsca do nauki

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów

system centralnego wydruku

dostęp do Internetu (WiFi)

możliwość przebrania się

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb
osób niepełnosprawnych

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne,
ćwiczeniowe)

warunki sanitarne

Średnie oceny poszczególnych aspektów infrastruktury uczelnianej



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY WARUNKÓW STUDIOWANIA  2016/2017 

88  

 

Poniższa tabela przedstawia budynki WUM ocenione przez uczestników badania oraz średnie ocen dla 

każdego z tych budynków. Dane w tabeli uszeregowano według liczby ocen jakie studenci przypisali 

poszczególnym budynkom. 

oceniany budynek (lokalizacja) liczba ocen 
średnia ocen  
(w skali 1-5) 

pozycja 

Rektorat 160 3,78 III 

Centrum Dydaktyczne 160 3,61 IV 

Centrum Biblioteczno-Informacyjne 125 3,94 II 

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne 60 4,32 I 

Collegium Anatomicum 59 2,92 V 

Ciołka 48 -  

Farmacja 42 -  

Szpital Pediatryczny 35 -  

Nowogrodzka 12 -  

Pawińskiego 11 -  

Oczki 10 -  

Miodowa 8 -  

Koszykowa 7 -  

ZIAM 3 -  

Chemia UW 2 -  

Krakowskie Przedmieście 1 -  

Tabela 6: Budynki WUM oceniane w ankiecie 

Wyniki oceny poszczególnych budynków zostały przedstawione w kolejnych rozdziałach. W odniesieniu do 

budynków, które uzyskały mniej niż 50 opinii studentów zaprezentowano jedynie liczebności ilustrujące 

uzyskane rozkłady odpowiedzi, dające ogólny pogląd na to, jak budynki te są postrzegane przez 

studentów. Głębsza analiza, ze względu na niewielką liczbę ocen, byłaby w tych przypadkach nieuprawniona. 

Warto zwrócić uwagę na kilka ogólnouczelnianych problemów sygnalizowanych przez studentów. W 

obecnej edycji badania, podobnie jak miało to miejsce rok temu, studenci wypowiadali się, m.in. na 

temat: 

▪ Dostępnego zaplecza socjalnego – brak miejsc, w których studenci mogliby odpocząć między 

zajęciami, zjeść przyniesione przez siebie jedzenie. Zastrzeżenia wzbudza istniejąca oferta punktów 

gastronomicznych działających na terenie Uczelni, jakość oferowanego jedzenia, ceny 

 „Bar Smaczek w podziemiach CD jest koszmarem - drogie, zimne i niesmaczne potrawy, wieczne 

problemy z wydawaniem reszty, brak możliwości płacenia kartą i obsługa rodem z PRL-u, gdzie klient jest 

natrętem. Zdecydowanie wymaga "Kuchennych Rewolucji" lub gruntownej przemiany, warto wzorować 

się świetnym i ulubionym sobie przez studentów WUMu Wydziałem Biologii UW, który jest przez 

studentów WUMu oblegany ze względu na niesamowitą stołówkę z niskimi cenami, nowoczesnym 

systemem wydawania, możliwością płacenia kartą, codziennie smacznym i świeżym jedzeniem.” 

„Niestety na WUMie nie ma miejsca gdzie można by zjeść tani i smaczny obiad. Przydałaby się nowa, 

lepsza stołówka w zamian za bar (Nie)Smaczek” 

„Brak bazy gastronomicznej. Obecny najemca nie oferuje jedzenia na poziomie godnym Wumu. Uważam, 

że spędzając na uczelni tyle czasu, powinniśmy mieć miejsce gdzie można smacznie zjeść…” 
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▪ szatni dla studentów 

„Sytuacja z szatniami studenckimi jest absurdalna. Każdy rocznik na kierunkach ma jedno małe 

pomieszczenie, nierzadko przypadające na raz jednoczasowo na 100 osób. W zimie znalezienie 

jakiegokolwiek wieszaka graniczy z cudem, wszędzie walają się buty, morze brudnych zabłoconych 

butów. Jest jedna skromna ławeczka gdzie można przycupnąć by zdjąć kozaki. System dostępu do szatni 

polegający na każdorazowym "liczeniu na to, że szatnia jest otwarta" najczęściej kończy się zejściem na 

sam dół szpitala i zastaniem zamkniętych drzwi. Wtedy następuje wyliczanka kto musi się cofnąć wyżej, 

iść do ochrony, wypożyczyć klucz, podpisać się swoim nazwiskiem i numerem telefonu. Nieraz ta osoba 

musi czekać aż kilkadziesiąt innych się ubierze i potem zwrócić klucz, bo przecież jest za niego 

odpowiedzialna (nie każdy ma czas po zajęciach na czekanie na inne, często obce osoby - mamy pracę i 

inne zajęcia). Nie wspomnę o tym, że często nam się zdarza nie zastać klucza do szatni w ochronie, bo 

studenci zabierają go ze sobą przypadkowo na zajęcia, i wtedy trzeba szukać po szpitalu i dzwonić do 

osoby, która a) ma zajęcia (często nie mając przy sobie telefonu np. na bloku operacyjnym) b) poszła już 

do domu bo skończyła zajęcia 2h wcześniej c) dała klucz koledze X, ten koledze Y i nie wiadomo w 

rezultacie gdzie jest. A kilkadziesiąt innych osób nie ma jak wrócić bez kurtek i butów do domu. Nie raz 

mamy po 2-3 tygodnie zajęć na jednym oddziale i osoby bez szafek na Banacha (znaczna większość) nie 

mają gdzie zostawić fartuchów, butów, stetoskopów, czy nawet torebek/plecaków (polityki oddziałów co 

do zostawiania rzeczy w salach seminaryjnych są różne).. Nie każdy ma ochotę targać dodatkową 

torbę/plecak codziennie przez kilka tygodni przez pół miasta w tę i z powrotem. ABSURD.  No i jeszcze 

jak ktoś odważy się jednak zostawić rzeczy, to może dostać niemiłą niespodziankę - są kradzieże. Znikają 

fartuchy i buty na porządku dziennym. I nie wiadomo kto to zrobił - bo de facto każdy z ochrony może 

wziąć klucz. Zastanawia nas fakt istnienia kilku/kilkunastu "szatni studenckich" z szafkami na kluczyki w 

dalszej części poziomu -1 szpitala... Studenci nie mają do nich dostępu.. więc kto ma? A może kilkanaście 

pomieszczeń stoi bez sensu? Mimo, że doceniam dotychczasowe starania władz, Uczelnia, która chwali się 

prostudenckim podejściem, może zamiast budowania najpierw pokoi dla karmiących matek, które są 

mniejszością, albo wstawiania mikrofalówek dla tych, co chcą z nich korzystać (też mniejszość), powinna 

w pierwszej kolejności pomyśleć o podstawowych studenckich potrzebach jak szatnia i szafki na rzeczy 

(sprawa dotycząca przytłaczającej większości, jak nie wszystkich)…” 

▪ palenia papierosów przed wejściem do budynków WUM 

„Największą bolączką obu Kampusów jest przyzwolenie (przez brak zakazów) na palenie papierosów 

przed budynkami WUM-u. Coś, co powinno być karane - jest antyreklamą służby zdrowia. Pomysł z 

#WUModananiepalanie był świetny, ale powinien być rozszerzony jak najszybciej na wszystkie części 

Kampusu Banacha i Lindleya. Oby tylko nie skończyło się jak zwykle...” 

„… Aktywnie Państwo prowadzicie kampanie antypapierosową, jednak pod jednym z najważniejszych 

pediatrycznych szpitali w stolicy i w Polsce, gdzie jest pełno często ciężko chorych dzieci, NOTORYCZNIE 

spotyka się studentów, pracowników (LEKARZY I PIELĘGNIARKI W FARTUCHACH) i gości palących 

papierosy centralnie przy wejściu do szpitala, koło stojaków rowerowych, w ogródkach przybocznych do 

szpitala i koło Akwarium. W 90% przypadków nie da się wyjść z SPDSK nie przechodząc przez chmurę 

śmierdzącego dymu. Mi, jako osobie niepalącej, strasznie to przeszkadza, że nikt nad tym nie umie 

zapanować, a tak Państwo w internecie się chwalicie kampanią Nie spalaj się na WUMie. A o poziomie -1 

na Banacha i kłębach dymów wypuszczanych przez pracowników i pacjentów obok szatni studenckiej i 

zerowej kontroli tego zjawiska nie będę opisywać, bo kto żyw wie o co chodzi i to jest czysta 

kompromitacja, ze ani uczelnia ani dyrekcja szpitala nie potrafi zrobić z tym porządku …” 

„… I niestety strefy wolne od dymu to bujda - nikt tego nie pilnuje i ludzie palą fajki przy tych tabliczkach. 

Wchodząc i wychodząc z CBI trafia się w chmurę dymu. A spod rektoratu palacze przenieśli się na parking 

rowerowy.” 

„W dalszym ciągu nie jest pilnowany zakaz palenia przed budynkami w kampusie. …” 

▪ parkingu dla studentów, ruchu samochodowego wkoło Szpitala Pediatrycznego 

„Brak miejsc parkingowych” 

„brak parkingu dla studentów” 

„Kampus Banacha to miejsce nieprzystosowane dla kierowców samochodów. Brakuje miejsc 

parkingowych i jakichkolwiek planów na zmianę obecnej sytuacji. Ponadto nie wiadomo dlaczego część 
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studentów ma dostęp do miejsc za szlabanami pod CD i CBI, a kwestia jakiegokolwiek losowania takich 

miejsc nie była ani razu poruszona publicznie. Uczelnia w ogóle nie przewiduje, że studenci mogą 

dojeżdżać samochodem, ponieważ to jedyny opłacalny czasowo środek transportu lub też narzędzie 

pracy, a nie zabawka do szpanu.” 

„Auta notorycznie parkują na uliczce wewnętrznej równoległej do ul. Księcia Trojdena (pod samym 

Szpitalem Pediatrycznym). Jak się jedzie autem i jedzie auto ze strony przeciwnej, to ktoś musi 

czekać/ustąpić/wycofać się. W razie pożaru lub innej akcji ratunkowej wydaje mi się, że może to w 

znaczny sposób utrudnić: raz - dojazd jednostki straży pożarnej, dwa - może wpłynąć na szybkość 

ewakuacji. Na co dzień jest to po prostu niewygodne. Z tego co mi mówiono, parking podziemny Szpitala 

Pediatrycznego jest płatny. Jeżeli tak, to uczciwe byłoby napisać choć wzmiankę o tym na znakach - 

drogowskazach kierujących na ten parking. To trochę nieuczciwe, że kierowca dowiaduje się o tym, że 

parking szpitala jest płatny dopiero, gdy wjedzie do podziemi na sam parking. Powinno to być na 

znakach.” 

„brak miejsc parkingowych dla studentów!!! zamknięcie parkingu przy CD i CBI miało ułatwić pieszym 

życie, a i tak samochody przed CBI zagradzają chodnik!!! Żaden z uczestników ruchu drogowego na 

kampusie Banacha nie jest zadowolony!! Koszmar!” 

▪ możliwości samodzielnego funkcjonowania studentów ED 

„More English speaking or translations around university so that we can communicate and 

understand!!!!!!” 

12.1 | Ocena Centrum Dydaktycznego 

W obecnej edycji badania Centrum Dydaktyczne oceniło 160 studentów. CD jest (podobnie jak w ub. 

roku) czwartym, najlepiej ocenianym przez studentów budynkiem WUM, ze średnią wszystkich 

aspektów wynoszącą 3,61 w skali 1-5 (w poprzedniej edycji badania było to 3,67, rok wcześniej - 3,66, a 

w roku 2013/2014 - 3,77). Uczestnicy badania najwyżej ocenili warunki sanitarne panujące w budynku 

(85% pozytywnych odpowiedzi), średnia ocen 4,23, natomiast najniżej dostępne w tym budynku zaplecze 

socjalne (stołówka, bufet), element ten uzyskał średnią ocenę 3,28. 

 

Rysunek 95: Ocena Centrum Dydaktycznego 

20%

19%

19%

27%

18%

24%

31%

33%

29%

39%

23%

26%

29%

24%

34%

33%

30%

30%

44%

46%

33%

29%

30%

30%

32%

25%

27%

23%

18%

15%

17%

17%

15%

8%

9%

13%

9%

11%

6%

6%

9%

7%

11%

7%

5%

zapewnienie studentom miejsca do nauki

zaplecze socjalne (stołówka, bufet)

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie
między zajęciami)

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów

system centralnego wydruku

możliwość przebrania się

dostęp do Internetu (WiFi)

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne,
ćwiczeniowe)

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób
niepełnosprawnych

warunki sanitarne

Ocena Centrum Dydaktycznego

bardzo dobrze raczej dobrze średnio raczej źle bardzo źle



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY WARUNKÓW STUDIOWANIA  2016/2017 

91  

 

Centrum Dydaktyczne średnia ocen 

warunki sanitarne 4,23 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 3,91 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 3,76 

dostęp do Internetu (WiFi) 3,76 

możliwość przebrania się 3,58 

system centralnego wydruku 3,47 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3,46 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 3,39 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3,34 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 3,28 

ogólna średnia wszystkich ww aspektów 3,61 

Tabela 7: Średnie oceny Centrum Dydaktycznego 

W swoich wypowiedziach opisowych studenci zwracali uwagę na następujące niedogodności związane z 

przebywaniem w CD: 

▪ małe, słabo wentylowane (klimatyzowane) sale dydaktyczne 

„w CD - sale są zbyt małe w proporcji do liczby uczących się tam studentów,…” 

„w centrum dydaktycznym małe sale, brak okien przez co w ciepłe dni w salach jest duszno i gorąco, 

klimatyzacja jeśli jest to nie działa …” 

„Większość sal, w których odbywają się zajęcia są tak małe i duszne, ze nie ma możliwości skupić się tam 

2,5 godziny na zajęciach. Jeżeli są tak długie zajęcia, powinny być do nich wybierane sale, które 

pozostawiają miejsce na oddychanie.” 

„Budynek CD: Ciasny budynek, bardzo ciepło i duszno, osoby wysokie ale także potężniejsze często mają 

problem i muszą się schylać i przeciskać między innymi... …” 

„Brak klimatyzacji stwarza niekomfortowe warunki pracy i nauki i przez to często 

zdarzają się zasłabnięcia.” 

„Budynek tak naprawdę nieprzystosowany do prowadzenia zajęć a już na pewno, budynek który nie 

przystoi takiej uczelni jak WUM. W lecie bardzo gorąco, sale są małe i klaustrofobiczne.” 

▪ niewygodne krzesła i nieodpowiednie stoliki w salach dydaktycznych 

„Brak krzeseł z pulpitami dla leworęcznych. Jest to naprawdę uciążliwe dla osób leworęcznych, chciałbym 

żeby ktoś się w końcu tym zajął, bo jak pomyślę, że przed kilka lat będę musiał się wykręcać na tych 

krzesłach, żeby normalnie pisać to robi mi się źle i smutno.” 

▪ brak miejsc do odpoczynku i nauki np. w przerwie między zajęciami 

„…brakuje kanap na piętrze, przydałoby się też miejsce w którym można byłoby usiąść i się pouczyć  nie 

musząc przechodzić do CBI - obecna ilość ławek, które często migrują i znikają, jest niewystarczająca” 

„W CD brakuje stołów takich, jak te okrągłe w bibliotece, przy których można byłoby usiąść z grupą i 

porozmawiać. Bez sensu są te stoliki ustawione czasami pod ścianą na przeciwko auli A - nie można na 

nich siadać, więc tylko zajmują miejsce. Przydałoby się tam więcej kanap, które oceniam na plus. …” 

▪ niewystarczające zaplecze socjalne, w tym brak „kuchni” studenckiej (np. czajnika, mikrofalówki) 

„Brak bazy gastronomicznej. Obecny najemca nie oferuje jedzenia na poziomie godnym Wumu. Uważam, 

że spędzając na uczelni tyle czasu, powinniśmy mieć miejsce gdzie można smacznie zjeść” 
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12.2 | Ocena Rektoratu 

W analizowanej edycji badania Rektorat, po wyliczeniu średniej oceny ze 160 ocen dokonanych przez 

studentów, uplasował się na trzecim miejscu najwyżej ocenionych budynków WUM ze średnią 3,78 

(w poprzedniej edycji badania średnia ocen wynosiła 3,82, rok wcześniej - 3,79, a w roku 2013/2014 - 

3,82). Najwięcej pozytywnych odpowiedzi studentów uzyskały warunki sanitarne (79% ocen 

pozytywnych) oraz warunki lokalowe (76% ocen pozytywnych). Najniżej oceniono zaplecze socjalne 

(23% ocen negatywnych) oraz kwestię zapewnienia studentom miejsca do odpoczynku, np. w przerwie 

między zajęciami (19% negatywnych ocen). 

 

Rysunek 96: Ocena Rektoratu 
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stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 4,02 

dostęp do Internetu (WiFi) 3,83 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3,64 

system centralnego wydruku 3,57 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3,55 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 3,53 

możliwość przebrania się 3,52 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 3,50 

ogólna średnia wszystkich ww aspektów 3,78 

Tabela 8: Średnie oceny Rektoratu 

„Idąc załatwić sprawy w rektoracie bardzo mi brakowało przewijaka dla niemowlęcia, musiałam poradzić 

sobie z tym na przygodnym stole na korytarzu.” 
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12.3 | Ocena Centrum Biblioteczno-Informacyjnego 

Centrum Biblioteczno-Informacyjne oceniło 125 studentów. W analizowanej edycji badania CB-I 

uplasowało się, podobnie jak rok temu, na drugim miejscu najwyżej ocenionych budynków WUM ze 

średnią 3,94. Najwięcej pozytywnych odpowiedzi studentów uzyskały warunki sanitarne (93% ocen 

pozytywnych) oraz warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) - 89% ocen 

pozytywnych. Najniżej oceniono zaplecze socjalne (40% negatywnych ocen) oraz sposób rozwiązania 

kwestii palenia papierosów (27% negatywnych ocen). 

 

Rysunek 97: Ocena CBI 
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zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 2,85 

ogólna średnia wszystkich ww aspektów 3,94 

Tabela 9: Średnie oceny CBI 
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Studenci zwracali uwagę na: 

▪ hałas panujący w CBI 

„Nie mam pojęcia, kto projektował budynek biblioteki, ale pomysł z wielką dziurą łączącą miejsce, które 

ma być CICHE i miejsce, w którym gromadzą się studenci oczekujący na zajęcie był złym pomysłem. 

Może dałoby się zainstalować tam np. panele z PCV bo przed 18 nie da się w bibliotece uczyć. Przydałyby 

się też wykładziny na podłogach, bo osoby pracujące w Bibliotece prędzej zwrócą uwagę komuś, kto ma 

ze sobą plecak niż permanentnie gadające grupce studentów, a wykładzina wytłumia dźwięki.” 

„W bibliotece jest głośno ponieważ na jej środku jest wielka dziura przez którą słychać studentów 

przebywających piętro niżej, jest to fatalne rozwiązanie.” 

„jedynym minusem jest wielka dziura na środku czytelni, która nie izoluje od hałasu z korytarza poniżej.” 

„Otwarta przestrzeń między Czytelnią a I piętrem to tragedia - często grupy przed zajęciami prowadzą 

bardzo głośne dyskusje i dźwięk bardzo się niesie.” 

„Chciałabym bardzo dobitnie zwrócić uwagę na - nie da się tego nazwać innymi słowy - całkowity bezsens 

"wycięcia", "otworu" w podłodze na drugim piętrze (z biblioteką). Usadowienie się w pobliżu niego - w 

bibliotece, czyli miejscu, które powinno zapewniać ciszę - oznacza na często uniemożliwienie nauki przez 

hałas dobiegający z piętra niżej, na ogół wydawany przez oczekujących tam na zajęcia studentów, 

nieświadomych tego, że mogą komuś przeszkadzać. W ten sposób biblioteka nie spełnia jednej ze swych 

funkcji - zapewnienia spokojnego miejsca do nauki.” 

„Co roku to samo -  komputery, które ciągle mają awarię, przez brak wykładziny słychać kroki każdej 

osoby z końca biblioteki, dziura w podłodze, która przenosi hałas z dołu. Ale dziękuję rektorowi za zielone 

strefy <3” 

„Głównym mankamentem wyżej wybranego budynku jest biblioteka, a konkretnie jej "otwartość". Piętro 

niżej czekając na zajęcia gromadzą się studenci, przez co naturalnym jest gwar jaki powodują. Hałas ten 

jest przenoszony na piętro biblioteczne. Utrudnia to korzystanie z czytelni. Moim zdaniem mile widziany 

byłby ekran wygłuszający hol na niższym piętrze.” 

▪ inne kwestie wpływające na komfort pracy w CBI 

 „…W CBI mogłoby być więcej takich foteli i stolików jak przy wypożyczalni samoobsługowej - 

postawionych w różnych innych miejscach. …” 

„The library needs longer hours of operation during the weekends.” 

“The library is a disappointment. The library is simply a floor that is neither conducive to studying nor 

does it have the capacity to fit a sizable about of students. In summary: too loud, too small, too little 

availability with some essential books.” 

“Bardzo dobrze wyposażone, wszystko super, jedyny problem - w bibliotece jest trochę za zimno!” 

„Dobrze zaplanowana przestrzeń, duże, wygodne sale dydaktyczne. Jedynym minusem jest to że 

czytelnia biblioteki nie jest całkowicie odseparowana od pierwszego piętra, przez co w czytelni jest 

głośno.” 

„Miejsce do palenia znajduje się tuż przy wyjściu z CBI co sprawia, że osoby niepalące muszą przedzierać 

się przez chmurę dymu.” 

„pozytywnie oceniam możliwość przejścia z rektoratu do CBI! Czekam na możliwość całodobowego 

oddawania książek, zamknięcie prześwitu między I i II piętrem!” 

12.4 | Ocena Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 

Budynek Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego oceniano po raz drugi (w obecnej edycji badania oceniło 

go 60 studentów). Budynek ten uplasował się na pierwszym miejscu wśród budynków WUM (średnia 

4,32). W ubiegłym roku średnia ocena CS-R wynosiła 4,19. Najwyższą średnią ocen uzyskały warunki 

lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe). 95% badanych uznało je za „bardzo dobre” lub 

„dobre”, średnia ocen tego elementu to 4,83. Najgorzej oceniono dostęp do Internetu i zaplecze socjalne  
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Rysunek 98: Ocena Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne średnia ocen 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 4,83 

możliwość przebrania się 4,80 

warunki sanitarne 4,75 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 4,26 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 4,07 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 4,02 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3,91 

system centralnego wydruku 3,89 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 3,77 

dostęp do Internetu (WiFi) 3,68 

ogólna średnia wszystkich ww aspektów 4,32 

Tabela 8: Średnie oceny C S-R 

“The new Sport center is amazing.” 

“Centrum sportowe jest, jak z marzeń! Wspaniała inwestycja, mili pracownicy, wszyscy naprawdę chcą 

tam być i pomagać innym! Mam nadzieję, że każdy student docenia, jak wspaniałe zaplecze zapewnia 

nam uczelnia :) Jestem dumna, że WUM dysponuje takim ośrodkiem.” 

12.5 | Ocena Collegium Anatomicum 

Collegium Anatomicum oceniło 59 studentów. Budynek ten uzyskał najniższą średnią ocenę (2,92).  
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Rysunek 99: Ocena budynku Collegium Anatomicum 

Collegium Anatomicum średnia ocen 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 3,78 

warunki sanitarne 3,42 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 3,22 

możliwość przebrania się 3,18 

system centralnego wydruku 3,12 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3,05 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 2,83 

dostęp do Internetu (WiFi) 2,66 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 1,66 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 1,59 

ogólna średnia wszystkich ww aspektów 2,92 

Tabela 9: Średnie oceny Collegium Anatomicum 

„…W anatomicum stanowczo brakuje kącika socjalnego! Stolików jest jak na lekarstwo a o mikrofalówce 

można tylko pomarzyć.” 
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12.6 | Ocena budynku przy ul. Ciołka 

Budynek przy ul. Ciołka oceniło 48 studentów 

budynek przy ul. Ciołka 
dobrze i źle i 

średnio 
b. dobrze b. źle 

warunki sanitarne 35 2 11 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, 
ćwiczeniowe) 

32 6 10 

możliwość przebrania się 28 12 8 

dostęp do Internetu (WiFi) 24 11 10 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 22 8 18 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 19 20 9 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

19 3 9 

system centralnego wydruku 17 6 7 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie 
między zajęciami) 

10 28 10 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 4 33 8 

Tabela 10: Ocena budynku przy ul. Ciołka – rozkład odpowiedzi 

„Ciołka - brak bufetu/kawiarni/stołówki/sklepiku. Jedyne co jest to automat ze słodyczami - na wydziale 

nauki o zdrowiu! przerażający brak konsekwencji gdy wum uczy studentów o zdrowym odżywianiu a nie 

jest w stanie zapewnić tymże studentom sklepiku ze zdrowymi kanapkami, ciepłą zupą czy zdrowymi 

przekąskami - a na prawdę da się! niech władze naszej uczelni przespacerują się chociażby po SWPSie.” 

“Największym problemem Ciołka jest to, że studenci "nie mają się gdzie podziać" między zajęciami. 

Prawda, ustawionych jest kilka stolików, ale jest ich stanowczo za mało. Zdarza się, że studenci musza 

siedzieć na podłodze na korytarzach.” 

„Prawie wszystkie zajęcia odbyłam w budynku przy ulicy Ciołka, bardzo przeszkadzało mi to, że nie 

miałam tam warunków żeby się uczyć, często nie było nawet miejsca żeby usiąść na jakimś krześle, 

liczne przerwy miedzy zajęciami były zbyt krótkie żeby jechać do biblioteki głównej WUM” 

„Siedziba WUMu na Ciołka powinna mieć bufet studencki/miejsce do przygotowywania posiłków/osobę 

sprzedającą wartościowe posiłki/żywność studentom.” 

„W całym budynku jest może kilka stołów i zaledwie kilkadziesiąt krzeseł. Zwykle nie ma miejsca, żeby 

gdzieś siąść, coś zjeść, odpocząć, bądź uczyć się w trakcie trwających nawet kilka godzin tzw. "okienek". 

W budynku w zimę jest dość zimno.” 
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12.7 | Ocena budynku Farmacji 

Budynek Farmacji oceniło 42 studentów 

budynek Farmacji 
dobrze i źle i 

średnio 
b. dobrze b. źle 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 23 3 15 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 17 13 10 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

13 4 5 

warunki sanitarne 12 13 17 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, 

ćwiczeniowe) 
11 16 15 

system centralnego wydruku 11 8 8 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 10 20 12 

dostęp do Internetu (WiFi) 9 14 15 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie 
między zajęciami) 

7 24 11 

możliwość przebrania się 7 16 15 

Tabela 11: Ocena budynku Farmacji – rozkład odpowiedzi 

12.8 | Ocena Szpitala Pediatrycznego 

Budynek Szpitala Pediatrycznego oceniło 35 studentów 

Ocena Szpitala Pediatrycznego 
dobrze i źle i 

średnio 
b. dobrze b. źle 

warunki sanitarne 32 0 3 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, 
ćwiczeniowe) 

30 2 3 

możliwość przebrania się 30 2 1 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

25 1 1 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 21 2 8 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 17 9 7 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie 

między zajęciami) 
16 9 4 

dostęp do Internetu (WiFi) 10 10 7 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 10 11 7 

system centralnego wydruku 0 6 3 

Tabela 12: Ocena budynku Szpitala Pediatrycznego – rozkład odpowiedzi 

Wyrażając uznanie dla nowej inwestycji wskazano na szereg kwestii, które ujawniły się po uruchomieniu 

szpitala (działanie klimatyzacji, palenie papierosów, braki w wyposażeniu): 

„Szpital Pediatryczny - mimo telefonów do działu technicznego klimatyzacja w salach seminaryjnych nie 

działa, a okien otworzyć się nie da - efekt to w zależności od sali brak tlenu bądź niska temperatura (zimą 
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siedzieliśmy w kurtkach), a czasem jedno i drugie. Zupełnie nie rozumiem idei zamknięcia wejścia do 

szpitala od strony ul. Żwirki i Wigury. Po co trzeba obchodzić cały budynek, żeby do niego wejść?” 

„Jeśli miejscem do nauki i odpoczynku dla studentów nazwać działający już w szpitalu bufet, to tak, jest 

zapewnione.” 

„…ilość koszy na śmieci w tak nowym i czystym szpitalu jest śmiesznie minimalna. Nieraz z kolegami 

musimy przemierzyć cały oddział by wyrzucić papierek po kanapce albo butelkę po napoju, czy zwykłą 

chusteczkę higieniczną (niefajna sytuacja, gdy połowa grupy jest przeziębiona/chora. No bo przecież 

trzeba chodzić zasmarkanym na zajęcia, nie ma zwolnień z takich powodów).Inna uwaga: sale 

seminaryjne: albo bez okien jak bunkry albo z oknami, których nie da się z jakichś powodów otwierać. 

Klimatyzacja w tym czasie przy 30 pocących się, oddychających osobach nie wyrabia. Po 20 minutach 

wszyscy śpią bo nie mają czym oddychać. Dodatkowo szkoda, że prawie w ogóle nie ma w takich salach 

krzeseł ze składanymi stolikami. Chyba spodziewacie się Państwo, że będziemy robić notatki i pisać 

kolokwia/historie choroby na kolanach albo w powietrzu.” 

„Szpital jest bardzo wygodny, przestronny. Jedynym moim zastrzeżeniem jest to, że według mnie jedno 

wejście do tak dużego szpitala jest niewystarczające. Sugerowałabym otworzenie również tego od strony 

CBI, gdyż ułatwiłoby to przemieszczanie się zarówno studentom, jak i pacjentom. Wielokrotnie 

spotykałam się z sytuacją, gdy zestresowani rodzice z dzieckiem, którzy przyjechali na izbę przyjęć i 

zostawili samochód na parkingu od strony CBI byli zdziwieni, że to wejście jest zamknięte, a jednocześnie 

zagubieni i pytali o drogę. W takiej sytuacji liczy się czas, więc to na pewno usprawniłoby działanie 

szpitala.” 

„Cały czas nierozwiązana jest kwestia palenia papierosów przed głównym wejściem do budynku szpitala 

pediatrycznego. Uważam za skandal, że każdorazowo idąc na zajęcia z pediatrii muszę przechodzić przez 

chmurę dymu przed wejściem!” 

„Czemu w tak nowoczesnym budynku jak Szpital Pediatryczny, gdzie wszystkie drzwi są otwierane 

elektronicznie, szatnie studenckie są otwierane na kluczyk, który trzeba pobrać i pokwitować od pana 

ochroniarza. Dodatkowo studenci nie mają dostępu na oddziały - albo musimy dzwonić aby nam otwarto 

drzwi, albo akurat się załapać kiedy wchodzi lekarz albo rodzic (rodzice dostają karty dostępu) - 

prosiłabym aby nasze legitymacje mogły służyć jako karty dostępu albo aby udostępniać chociaż jedną na 

grupę.” 
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12.9 | Ocena budynku przy ul. Nowogrodzkiej 

Budynek przy ul. Nowogrodzkiej oceniło 12 osób.  

Ocena budynku przy ul. Nowogrodzkiej 
dobrze i źle i 

średnio 
b. dobrze b. źle 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3 5 4 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, 
ćwiczeniowe) 

2 6 4 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 2 6 4 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie 
między zajęciami) 

1 9 2 

warunki sanitarne 1 8 2 

możliwość przebrania się 1 4 5 

dostęp do Internetu (WiFi) 0 5 3 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 0 9 2 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

0 6 3 

system centralnego wydruku 0 4 4 

Tabela 13: Ocena budynku przy ul. Nowogrodzkiej – rozkład odpowiedzi 

„Na zajęcia na Nowogrodzkiej trudno jest trafić. Pracownicy nie umieją dobrze pokierować na nie 

studentów.” 

12.10 | Ocena budynku przy ul. Pawińskiego 

Budynek przy ul. Pawińskiego oceniło 11 osób.  

budynek przy ul. Pawińskiego 
dobrze i źle i 

średnio 
b. dobrze b. źle 

warunki sanitarne 4 3 3 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3 3 5 

dostęp do Internetu (WiFi) 2 6 2 

możliwość przebrania się 2 5 2 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 
2 5 2 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, 
ćwiczeniowe) 

1 6 4 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 1 8 2 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie 
między zajęciami) 

0 9 2 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 0 8 0 

system centralnego wydruku 0 4 2 

Tabela 14: Ocena budynku przy ul. Pawińskiego – rozkład odpowiedzi 

„Słabe dojście do tego budynku, na Pawińskiego 3c jak mieliśmy pierwsze zajęcia to pół godziny 

szukaliśmy dobrego budynku.” 
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12.11 | Ocena budynku przy ul. Oczki 

Budynek przy ul. Oczki oceniło 10 osób. 

ocena budynku przy ul. Oczki 
dobrze i 

b. 
dobrze 

źle i 
b. źle 

średnio 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 3 4 3 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3 3 3 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 2 4 4 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 2 5 3 

warunki sanitarne 2 5 3 

dostęp do Internetu (WiFi) 1 2 4 

możliwość przebrania się 1 2 4 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 0 5 3 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 0 3 3 

system centralnego wydruku 0 3 4 

Tabela 15: Ocena budynku przy ul. Oczki – rozkład odpowiedzi 

12.12 | Ocena budynku przy ul. Miodowej 

Budynek przy ul. Miodowej oceniło 8 osób. 

budynek przy ul. Miodowej 
dobrze i  
b. dobrze 

źle i  
b. źle 

średnio 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 3 4 1 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3 2 3 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 1 7 0 

dostęp do Internetu (WiFi) 0 5 2 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 0 8 0 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 0 8 0 

warunki sanitarne 0 7 1 

możliwość przebrania się 0 6 2 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 0 7 1 

system centralnego wydruku 0 5 0 

Tabela 16: Ocena budynku przy ul. Miodowej – rozkład odpowiedzi 
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12.13 | Ocena budynku przy ul. Koszykowej 

Budynek przy ul. Koszykowej oceniło 7 osób. 

budynek przy ul. Koszykowej 
dobrze i  

b. 
dobrze 

źle i  
b. źle 

średnio 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 3 3 1 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 1 5 1 

dostęp do Internetu (WiFi) 1 3 2 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 1 5 0 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 1 5 1 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 1 5 1 

warunki sanitarne 0 5 2 

możliwość przebrania się 0 6 1 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 0 2 4 

system centralnego wydruku 0 2 3 

Tabela 17: Ocena budynku przy ul. Koszykowej – rozkład odpowiedzi 

12.14 | Ocena budynku ZIAM 

Budynek ZIAM oceniły 3 osoby. 

ocena budynku ZIAM 
dobrze i  

b. 
dobrze 

źle i  
b. źle 

średnio 

dostęp do Internetu (WiFi) 1 2 0 

warunki sanitarne 1 0 2 

rozwiązania dot. kwestii palenia papierosów 1 0 2 

warunki lokalowe (sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe) 0 2 1 

zapewnienie studentom miejsca do nauki 0 2 1 

zapewnienie miejsca do odpoczynku (np. w przerwie między zajęciami) 0 3 0 

zaplecze socjalne (stołówka, bufet) 0 2 0 

stopień przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych 0 1 1 

system centralnego wydruku 0 2 0 

warunki sanitarne 0 2 0 

Tabela 18: Ocena budynku ZIAM – rozkład odpowiedzi 

12.15 | Ocena budynku Chemii UW  

Budynek Chemii UW przy ul. Żwirki i Wigury oceniły 2 osoby. 
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12.16 | Ocena Budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście  

Budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście ocenia 1 osoba. 

12.17 | Ocena budynku przy ul. Emilii Plater 

W obecnej edycji badania nikt nie ocenił budynku przy ul. Emilii Plater. 
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13 | Ocena akademików 

Ocena Domów Studenta WUM, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich, jest 

zróżnicowana i wynika z oceny szeregu elementów składających się na poziom codziennego 

życia w akademiku. Przynajmniej część z krytycznie ocenianych elementów może być 

wyeliminowana  niewielkim nakładem środków finansowych oraz zmianami organizacyjnymi 

Podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej edycji badania, tylko niewielka część respondentów to 

studenci, którzy potwierdzili, że są mieszkańcami uczelnianych domów studenckich. Wśród uczestników 

badania było 82 takich studentów (ok. 6%). Zdecydowana większość z nich (78%) to mieszkańcy Domów 

Studenta nr 1 i 2. 

 

Rysunek 100: Domy studenckie ocenione przez uczestników badania deklarujących mieszkanie w akademiku 

Ze względu na niezbyt liczne grupy respondentów oceniających poszczególne domy studenckie rozkłady 

odpowiedzi zaprezentowano w postaci liczebności.  

13.1 | Ocena Domu Studenta nr 1 

Akademik nr 1 oceniło 35 mieszkańców.  

Oceniany element bardzo źle źle 
ani źle, ani 
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warunki  sanitarne 0 3 9 15 8 

wielkość pokoi 5 13 6 5 6 

umeblowanie pokoi 1 11 5 11 7 

oświetlenie pokoi 0 9 5 9 12 

dostęp do pokoju cichej nauki 1 7 4 6 12 

dostęp do Internetu 9 10 5 6 4 

rozwiązanie dot. kwestii palenia papierosów 2 2 6 5 20 

funkcjonowanie administracji akademika 0 3 5 12 15 

4%

5%

13%

35%

43%

Dom Studenta ROGAŚ (ul. Konarskiego 3)

Dom Studenta Nr 2 „Bis” (ul. Karolkowa 84)

Dom Studenta SARNA (ul. Konarskiego 4a)

Dom Studenta Nr 2 (ul. Karolkowa 84)

Dom Studenta Nr 1 (ul. Batalionu Pięść 9)

Domy studenckie ocenione przez uczestników badania (mieszkańców DS)
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siłownia 5 0 1 0 2 

klub 6 6 3 3 1 

sala telewizyjna 1 2 4 11 11 

sala komputerowa 1 5 4 7 14 

Tabela 19: Rozkład odpowiedzi oceniających wybrane elementy Domu Studenta Nr 1 

Wypowiedzi kilku studentów, mieszkańców akademika, mają charakter postulatów kierowanych do osób 

podejmujących decyzje dotyczące funkcjonowania domów studenta WUM: 

„… Zbędna pościel przyznawana przez akademik (większość mieszkańców ma swoją, a pralnie 

akademikowej generuje koszty; Brak konsultacji z mieszkańcami kwestii nowych mebli;. Brak dostępnych 

piętrowych łóżek” 

„…Przydałaby się dodatkowa pralka - są tylko dwie, …” 

„Cała biurokracja przy składaniu dokumentów to istny koszmar. miałem 23 załączniki, gdy znajomi na 

innych uczelniach max 5” 

„Brak darmowych noclegów dla gości (przynajmniej 2 w miesiącu na studenta) …” 

„…Uważam, że powinien być chociaż jeden darmowy nocleg dla gościa, to żart, że muszę płacić 18 zł za 

wizytę siostry która przyjeżdża do mnie 300 km raz na jakiś czas a i tak śpi na podłodze.” 

W swoich wypowiedziach studenci zwrócili uwagę na: 

▪ utrzymanie czystości 

„Brak odpowiedniej konserwacji kabin prysznicowych (grzyb na silikonie oraz kamień na elementach 

stalowych)” 

„W łazienkach chodzą robaki, a prysznice bardzo często są zapchane i woda nie spływa w czasie kąpieli 

tylko stoi w brodziku.” 

„…Rozumiem, że akademik ciężko utrzymać ze względu na tymczasowych i różnych mieszkańców, ale 

ściany wyglądają fatalnie, są brudne, czasami z odpadniętą farbą .” 

„W Domu Studenta nr 1, pokoje gościnne są bardzo zaniedbane. Na pierwszy rzut oka widać, że 

pomiędzy gośćmi jedyne co w pokoju jest robione to zmiana worków na śmieci i pościeli. W związku z 

tym pokoje są brudne, meble zakurzone, a zapach jest nieświeży. Czystość łazienek również pozostawia 

wiele do życzenia. Gdyby nie zwrócona przeze mnie uwaga dotycząca łazienek, to nikt nie pomyślałby 

nawet, aby je wyczyścić i usunąć grzyb spod prysznica oraz reszty armatury. W łazience przy segmencie 

z pokojem 20A panuje nieznośny odór kanalizacji z kratki odpływowej, toalety oraz umywalki. W 

pokojach nie ma papieru toaletowego, a panie w portierni nie są chętne do wydawania go, bo wg nich 

sami powinniśmy go wozić, a to jest akademik, a nie hotel ( pokoje gościnne).” 

▪ wysokość opłat 

„Zbyt duże koszty korzystania z pralni (5 zł) przy praniu fartuchów po każdej wizycie na oddziale 

generuje to olbrzymie obciążenie dla budżetu studenta” 

„…Akademik pomimo pokoi trzyosobowych, które nie są duże, z jedną kuchnią i łazienką na pół piętra, nie 

należy do tanich.” 

„Wysoki czynsz za pokoje.” 

„Za małe pokoje za wysoką cena” 

▪ złą jakość Internetu 

„Internet jest tragiczny.” 

„…Internet bezprzewodowy to żart, w  końcach korytarza brak zasięgu.” 

„Internet w pokoju, w którym mieszkałam nie działał w ogóle bez kabla ETHERNET. …” 

„Internet pomimo "napraw" jest gorszy niż na początku roku, codziennie jest z nim kłopot.” 
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13.2 | Ocena Domu Studenta nr 2 

Akademik nr 2 oceniło 29 mieszkańców.  

Oceniany element 
bardzo 

źle 
źle 

ani źle, 
ani 

dobrze 
dobrze 

bardzo 
dobrze 

warunki  sanitarne 2 4 8 12 3 

wielkość pokoi 4 3 8 7 7 

umeblowanie pokoi 1 2 8 9 9 

oświetlenie pokoi 0 3 7 8 11 

dostęp do pokoju cichej nauki 2 1 10 6 9 

dostęp do Internetu 9 8 2 7 2 

rozwiązanie dot. kwestii palenia papierosów 1 5 8 5 10 

funkcjonowanie administracji akademika 0 0 5 17 7 

siłownia 0 0 6 8 10 

klub 9 5 1 2 2 

sala telewizyjna 1 2 1 11 7 

sala komputerowa 4 2 3 8 6 

Tabela 20: Rozkład odpowiedzi oceniających wybrane elementy Domu Studenta Nr 2 

W swoich wypowiedziach studenci zwracali uwagę na: 

▪ kwestie techniczne związane z codziennym życiem w akademiku (zła jakość Internetu, jakość 

wyposażenia) 

„cena akademika rośnie, a niestety jeśli chodzi o np. komfort korzystania z Internetu się nie poprawia, co 

jest bardzo złe” 

„Cudowne miejsce dla studenta WUM. Bardzo podoba mi się ten akademik. Mieszkam w nim od początku 

studiów i chciałbym mieszkać do końca. Jedynymi minusami są plastikowe słuchawki prysznica, które 

szybko ulegają awariom i zalewają sufit, doprowadzając do niekończących się remontów.” 

„Internet w akademiku jest tragiczny. Pomimo zgłaszania tego problemu nic się nie zmieniło.” 

„słaby internet, stara pościel z dziurkami i plamami” 

„W sali komputerowej urządzenie wielofunkcyjne, było przez większość miesięcy zepsute i 

nienaprawiane...” 

▪ brak czystości w dostępnych dla wszystkich pomieszczeniach (łazienki, kuchnia) 

„…Stan pryszniców też nie jest zadowalający. Zawsze na ok. 15 pryszniców w 3 stoi woda, a w 9 są 

zepsute słuchawki, lub przewody słuchawkowe. Internet też pozostawia wiele do życzenia, gdyż o 

godzinach 15-23 wifi tak na prawdę nie istnieje...” 

„Łazienki są brudne, firma sprzątająca nie wywiązuje się z obowiązków. Prysznice często są zapchane i 

zanieczyszczone. …” 

„Obecna firma sprzątająca (przynajmniej moje doświadczenia z pierwszego piętra, podobno na każdym 

piętrze są inne panie) to dla mnie jakaś kpina … Akademik jest wiecznie brudny, niedomyty, codziennie 

przecierany suchą szmatką albo przegniłą ścierą z samą wodą, nie używają środków czyszczących. A nie, 

przepraszam - używają - gdy ktoś zgłosi, że znowu robaki się zalęgły pod prysznicami, bo wiedzą, że 

zbliża się kontrola czystości. Zlewy w kuchni wiecznie zapchane, nawet nie ma gdzie naczyń zmywać. 

Warunki spartańskie za najwyższą cenę wśród uczelnianych akademików w Warszawie, gratuluję :)” 
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▪ zachowanie osób pracujących w akademiku (recepcja, osoby sprzątające) 

„Niektóre panie na recepcji (zwłaszcza te nowe) niemiłe, nieuprzejme, nie odpowiadają dzień dobry, ale 

jak się im nie powie to potem jest "jacy to Ci studenci niewychowani". Dla niektórych bardzo ciężką pracą 

i dużym problemem jest wcisnąć guziczek otwierający drzwi, jeśli student wchodzi z zakupami nie mając 

wolnej ręki żeby wyjąć swoją kartę.” 

„Obecna firma sprzątająca (przynajmniej moje doświadczenia z pierwszego piętra, podobno na każdym 

piętrze są inne panie) to dla mnie jakaś kpina - panie są niemiłe, głośne, puszczają głośną muzykę, ich 

dzieci biegają po akademiku. …” 

▪ studenci ED zwracali uwagę na palenie papierosów w pokojach, hałas w godzinach, w których 

obowiązuje cisza 

„ students used to smoke in their rooms, so, the administration office should be stricter. the students 

were also very loud and nobody respected the rule to keep quiet 10pm -6am” 

13.3 | Ocena Domu Studenta „Sarna” 

Akademik oceniło jedynie 11 mieszkańców. 

Oceniany element 
bardzo 

źle 
źle 

ani źle, 
ani 

dobrze 

dobrze 
bardzo 
dobrze 

warunki sanitarne 0 0 3 2 6 

wielkość pokoi 0 2 1 3 5 

umeblowanie pokoi 0 1 3 1 6 

oświetlenie pokoi 0 5 2 0 4 

dostęp do pokoju cichej nauki 3 1 3 1 2 

dostęp do Internetu 1 4 2 2 2 

rozwiązanie dot. kwestii palenia papierosów 3 0 3 1 4 

funkcjonowanie administracji akademika 0 1 1 5 4 

siłownia 4 2 0 0 0 

klub 4 0 0 0 0 

sala telewizyjna 2 1 0 2 3 

sala komputerowa 4 0 0 0 0 

Tabela 21: Rozkład odpowiedzi oceniających wybrane elementy Domu Studenta „Sarna” 

„Bardzo miła, spokojna atmosfera. Panie w administracji i w recepcji bardzo miłe, chętne do pomocy.” 

„Panie pracujące na recepcji palą papierosy w budynku, zdarza się, że ktoś pali też na klatce schodowej.” 
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13.4 | Ocena Domu Studenta 2 „Bis” 

Akademik oceniło 4 mieszkańców. 

Oceniany element 
bardzo 

źle 
źle 

ani źle, 

ani 
dobrze 

dobrze 
bardzo 
dobrze 

warunki sanitarne 0 0 1 1 2 

wielkość pokoi 0 1 2 0 1 

umeblowanie pokoi 0 0 4 0 0 

oświetlenie pokoi 0 0 2 1 1 

dostęp do pokoju cichej nauki 0 2 1 0 0 

dostęp do Internetu 0 2 1 1 0 

rozwiązanie dot. kwestii palenia papierosów 1 0 2 0 1 

funkcjonowanie administracji akademika 0 0 1 1 1 

siłownia 0 0 0 1 0 

klub - - - - - 

sala telewizyjna - - - - - 

sala komputerowa 0 0 1 0 - 

Tabela 22: Rozkład odpowiedzi oceniających wybrane elementy Domu Studenta 2 „Bis” 

13.5 | Ocena Domu Studenta „Rogaś” 

Akademik oceniło 3 mieszkańców.  

Oceniany element 
bardzo 

źle 
źle 

ani źle, 
ani 

dobrze 
dobrze 

bardzo 
dobrze 

warunki sanitarne 0 0 1 0 2 

wielkość pokoi 0 0 0 1 2 

umeblowanie pokoi 0 0 0 1 2 

oświetlenie pokoi 0 0 2 1 0 

dostęp do pokoju cichej nauki 1 0 1 1 0 

dostęp do Internetu 0 0 0 2 1 

rozwiązanie dot. kwestii palenia papierosów 0 0 0 2 1 

funkcjonowanie administracji akademika 0 0 0 2 1 

siłownia 0 0 0 1 0 

klub - - - - - 

sala telewizyjna 0 0 1 1 0 

sala komputerowa - - - - - 

Tabela 23: Rozkład odpowiedzi oceniających wybrane elementy Domu Studenta „Rogaś”  
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14 | Lista sekretariatów ocenionych przez studentów 

Ocenione Sekretariaty I WL: 

Centrum Biostruktury 
Katedra i Zakład Patomorfologii 
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej 
Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii 
Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii 
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 
Zakład Immunologii 
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 
Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych 
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego 
Katedra i Klinika Dermatologiczna 
Katedra i Klinika Rehabilitacji 
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej 
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 
Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej 
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej 
Zakład Historii Medycyny 
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny 
Zakład Medycyny Ratunkowej 
I Wydział Lekarski 
I Zakład Radiologii Klinicznej 
II Zakład Radiologii Klinicznej 
Zakład Medycyny Nuklearnej 
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 
I Katedra Pediatrii 
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci 
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego 
II Katedra Pediatrii 
Klinika Pediatrii 
I Katedra Położnictwa i Ginekologii 
I Klinika Położnictwa i Ginekologii 
II Katedra Położnictwa i Ginekologii 
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej 
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 
Katedra i Klinika Otolaryngologii 
Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii 
Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii 
Katedra i Klinika Psychiatryczna 
Katedra i Zakład Biochemii 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii 
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych 
I Katedra i Klinika Kardiologii 
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Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego 
Zakład Genetyki Medycznej 

 

Ocenione sekretariaty II WL: 

I Katedra i Klinika Chirurgii 
Oddział Fizjoterapii 
Zakład Rehabilitacji 
Klinika Psychiatrii 
Zakład Rehabilitacji Klinicznej 
Katedra Dermatologii i Wenerologii 
Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej 
Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych 
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej 
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego 
Zakład Epidemiologii 
Zakład Psychologii Medycznej 
Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny 
II Wydział Lekarski 
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 
Zakład Biochemii 
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej 
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 
II Klinika Psychiatryczna 
Klinika Neurologii 
Katedra i Klinika Okulistyki 
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji 
Zakład Diagnostyki Obrazowej 
II Wydział Lekarski 

 

Ocenione sekretariaty WLD: 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii 
Zakład Chirurgii Stomatologicznej 
Katedra Protetyki Stomatologicznej 
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo 
Zatorowej 
Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 
Zakład Stomatologii Dziecięcej 
Zakład Stomatologii Zachowawczej 
Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej 
Katedra Stomatologii Zachowawczej 
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Ocenione sekretariaty WF: 

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej 
Zakład Toksykologii 
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej 
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej 
Zakład Chemii Leków 
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej 
Zakład Chemii Organicznej 
Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii 
Zakład Bioanalizy i Analizy Leków 
Zakład Farmacji Stosowanej 
Zakład Fizjologii i Patofizjologii Człowieka 
Katedra Farmacji Stosowanej 
Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej 

 

Ocenione sekretariaty WNoZ: 

Wydział Nauki o Zdrowiu 
Oddział Pielęgniarstwa 
Oddział Zdrowia Publicznego 
Oddział Dietetyki 
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa 
Zakład Zdrowia Publicznego 
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii 
Klinika Geriatrii 
Zakład Żywienia Człowieka 
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej 
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 
Zakład Biologii Medycznej 
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego 
Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka 
Klinika Neurologii WNoZ 
Zakład Ratownictwa Medycznego 
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego 
Klinika Położnictwa i Perinatologii 

 

Ocenione sekretariaty jednostek ponadwydziałowych 
Studium Medycyny Katastrof 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
Biblioteka Główna 
Studium Języków Obcych 
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15 | Najważniejsze ustalenia 

W 2016/2017r., po raz czwarty zebrane zostały opinie studentów na temat jakości warunków 

studiowania i form wsparcia studentów - zajęć adaptacyjnych, pracy dziekanatów, Biura Spraw 

Studenckich (dawniej Działu Obsługi Studentów) i sekretariatów jednostek dydaktycznych, infrastruktury, 

biblioteki, organizacji studenckich, Wirtualnego Dziekanatu, stron internetowych i informacji dla 

studentów, akademików. 

W tegorocznej edycji badania wzięło udział ok. 14% studentów WUM, co oznacza blisko 

dwukrotny spadek liczby respondentów w porównaniu do poprzedniej edycji badania. 

Ponownie największe zainteresowanie wśród studentów wywołał blok pytań dotyczący pracy dziekanatów. 

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. 

Około 70% (w ub. roku 72%) studentów pozytywnie (dobrze lub bardzo dobrze) oceniło pracę 

swoich dziekanatów. Ogólna, średnia ocen pracy dziekanatów w WUM wyniosła 3,94 (w skali od 1 

do 5), w ub. roku wynosiła ona 4,00, rok wcześniej 3,97, a w roku akademickim 2013/2014 - 3,80. 

Oceny powyżej średniej uczelnianej otrzymały dziekanaty czterech wydziałów: WF (średnia ocen - 4,38), 

WLD (średnia - 4,28) oraz II WL (średnia - 4,27) i WNoZ (średnia nieco ponad 3,94). Najniższą ocenę 

otrzymał dziekanat I WL 3,62. Rok wcześniej średnia ocena pracy dziekanatu I WL wynosiła 3,81. 

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania najniżej ocenianym elementem pracy dziekanatów 

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

sprawność załatwiania spraw studenckich. 

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

(w poprzednim badaniu 3,28, rok wcześniej 3,20 a w roku 2013/2014 - 3,27). Najwięcej komentarzy 

negatywnych dotyczyło długich przerw pomiędzy zajęciami (tzw. okienek) i złego rozkładu tygodniowego 

(niektóre dni wolne, w pozostałe zajęcia od rana do późnego wieczora). 

Wirtualny Dziekanat uzyskał od studentów średnią ocenę podobną do tych, które studenci 

przyznawali w poprzednich latach (3,77), a krytyczne oceny dotyczyły m.in. problemów z dostępem 

do systemu przy równoczesnym korzystaniu z WD przez większą grupę studentów (szczególnie w okresie 

zapisów na fakultety), błędów merytorycznych i technicznych pojawiających się w WD. 

Najważniejszą funkcjonalnością, jakiej studenci oczekują od Wirtualnego Dziekanatu jest 

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

ponadto wprowadzenie elektronicznego indeksu jako jedynej formy dokumentu gromadzącego informacje 

o toku studiów oraz umieszczanie na WD listy obecności na zajęciach. 

Kolejny rok ogólna średnia ocena pracy Biura Spraw Studenckich (poprzednio Dział Obsługi 

Studentów) utrzymuje się na tym samym poziomie. W tegorocznej edycji badania wynosi ona 

3,52 (w ub. roku wynosiła 3,49, rok wcześniej 3,50 a w roku 2013/2014 - 3,49). Ponownie, podobnie jak 

miało to miejsce w poprzednich edycjach badania, jedynie 43% respondentów pozytywnie oceniło 

stosunek pracowników działu do studentów.  

Ocena pracy sekretariatów jednostek nie uległa zmianie od ostatniego badania. Podobnie jak miało to 

miejsce w poprzedniej edycji badania, około 2/3 respondentów (66%) pozytywnie ocenia pracę 

sekretariatów jednostek dydaktycznych (średnia ocena 3,82). Kolejny raz najwyżej zostały ocenione 

jednostki prowadzące zajęcia ze studentami Wydziału Farmaceutycznego.  

Odsetek studentów znających opiekuna roku nie uległ dużej zamianie i kształtuje się na poziomie z 

poprzednich edycji badania. Około 63% studentów wie, kto jest opiekunem ich roku. Ci, którzy znają 
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opiekuna swojego roku, nie zawsze pozytywnie oceniają pracę nauczycieli akademickich pełniących tę 

funkcję. 

Odsetek pozytywnych ocen Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM utrzymuje się na wysokim 

poziomie. W omawianej edycji badania najwięcej pozytywnych ocen uzyskała jakość obsługi (81% 

pozytywnych ocen, w poprzedniej edycji badania takich odpowiedzi było 84%, rok wcześniej - 79% a w 

roku 2013/2014 - 74%), uprzejmość obsługi (podobnie jak rok wcześniej 79% pozytywnych ocen, w roku 

2014/2015 takich ocen było 77%, a rok wcześniej 66%). Odsetek pozytywnych opinii na temat dostępu 

do komputerów spadł w porównaniu do poprzedniego badania i wynosi 64%; w poprzednich latach było 

to 74% i 72%. 

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. Pojawiały się przypadki dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy, przekonania, narodowość 

i rasę. 

Z roku na rok maleje rola głównej strony internetowej WUM jako źródła informacji dla 

studentów. Szukając informacji, studenci chętniej korzystają ze stron internetowych poszczególnych 

wydziałów, niż ze strony internetowej Uczelni (45% respondentów odwiedza główną stronę internetową 

WUM rzadziej niż raz w miesiącu).  

W opinii respondentów informacje umieszczone na stronie WUM nie zawsze są przejrzyste, użyteczne i 

wyczerpujące, a ich znalezienie często zajmuje dużo czasu.  

Najwyżej oceniono użyteczność zamieszczonych na stronie informacji dotyczących obowiązkowych badań. 

Najniżej, podobnie jak w ubiegłym roku, informacji na temat grantów i kół naukowych oraz stypendiów 

zagranicznych. 

Większość badanych (około 68%) korzysta z wydziałowej strony www co najmniej kilka razy w miesiącu. 

Z uczelnianej poczty elektronicznej korzysta nieco częściej niż co piąty student WUM, który wziął 

udział w badaniu. 

Najskuteczniejszym i najwygodniejszym kanałem przekazywania informacji związanych z tokiem studiów 

są maile przesyłane na skrzynki grupowe (46% wskazań). 

Ponad połowa (61%) respondentów (w ub. roku akademickim – 54%) pozytywnie oceniła działalność 

Samorządu Studentów WUM. Podobnie (59% ocen pozytywnych) studenci ocenili Samorządy 

wydziałowe. Najlepiej postrzegana jest praca Samorządu WF.  

Najwyżej ocenianym elementem infrastruktury Uczelni są warunki sanitarne oraz lokalowe 

(sale dydaktyczne). Jednocześnie studenci uważają, że Uczelnia nie zapewnia im w wystarczającym 

stopniu zaplecza socjalnego (stołówka, bufet) oraz miejsc do odpoczynku (np. w przerwie między 

zajęciami)  – te dwie cechy infrastruktury uzyskały najniższe oceny, niezależnie od ocenianego budynku. 

Ocena Domów Studenta WUM nie uległa zmianie. 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. 

 

 


