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1 |Wstęp 

Studencka ankieta oceny zajęć i nauczycieli akademickich stanowi kluczowy element uczelnianego 

Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, którego ramy określa Uchwała nr 1/2013 Senatu WUM. 

Przeprowadzana regularnie pod patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych i Samorządu 

Studentów, pozwala zaangażować szerokie grono studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

w proces doskonalenia jakości kształcenia. 

Niniejszy raport przedstawia wyniki ankiety za rok akademicki 2012/2013. Szczegółowe dane są dostępne 

dla Władz Uczelni, Przewodniczącego Samorządu Studentów, kierowników jednostek dydaktycznych 

i nauczycieli akademickich w systemie raportowania on-line, poprzez SSL/VPN, zgodnie z Regulaminem 

ankiety. Regulamin i treść ankiety, instrukcja jej wypełniania oraz prezentacje wyników z ubiegłych lat 

znajdują się na stronie Biura Zarządzania Jakością Kształcenia. 

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

Jakością Kształcenia i Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia. Dalszą analizą i interpretacją danych zajmą 

się m.in. Uczelniany i Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia, jak również kierownicy jednostek 

i ocenieni nauczyciele. Z punktu widzenia jakości kształcenia, szczególnie istotna jest wnikliwa lektura 

wypowiedzi opisowych studentów, które stanowią podstawę do identyfikacji przyczyn wysokiej lub niskiej 

oceny poszczególnych zajęć i nauczycieli. Na wstępie należy więc zdementować wciąż powszechną wśród 

studentów WUM opinię, iż ankiety nie warto wypełniać, gdyż i tak nikt jej nie czyta… 

 „Wiem, że i tak nikt tego nie czyta, więc podaję przepis na ciasto francuskie z warzywami i boczkiem: 

1 opakowanie ciasta francuskiego, pół małej zielonej papryki, pół małej czerwonej papryki 1 mała biała 

cebula 1 duży pomidor 3 średnie pieczarki 50-100 g boczku parzonego w plastrach, …”1 

1.1 | Cele ankiety 

Celem ankiety jest: 

 zebranie reprezentatywnej opinii studentów na temat zajęć i nauczycieli akademickich, 

 wykorzystanie zebranych opinii do analizy, oceny i poprawy jakości kształcenia na poziomie 

uczelnianym, wydziałowym oraz poszczególnych kierunków studiów.  

Wyniki ankiety służą m.in.:  

 jako jeden z elementów okresowej oceny nauczycieli akademickich2, 

 jako jedno z kryteriów przy przyznawaniu stypendiów doktoranckich3, 

 do wyłonienia i nagrodzenia najlepszych nauczycieli4,  

 do identyfikacji mocnych i słabych stron procesu kształcenia,  

 do podjęcia wymaganych – indywidualnych i instytucjonalnych – działań doskonalących.  

W szczególności, na podstawie analizy opinii studenckich: 

 Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia przedstawia Prorektorowi ds. Dydaktyczno-Wychowawczych 

propozycje działań doskonalących na poziomie ogólnouczelnianym; 

 Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia przedstawiają Dziekanom propozycje działań 

doskonalących, w tym zmian w programach kształcenia, na poziomie wydziałowym; 

 Uczelniany Zespół ds. Ankiety Studenckiej przedstawia Prorektorowi ds. Dydaktyczno-Wychowawczych 

propozycje zmian w treści i konstrukcji ankiety. 

                                                      
1 cytat z komentarza do zajęć; kompletny przepis jest dostępny w Biurze Zarządzania Jakością Kształcenia i noworocznym nr Galena 
2 zgodnie z zapisem w Statucie WUM; podczas oceny brana jest pod uwagę średnia ocena uzyskana przez nauczyciela akademickiego ze 

wszystkich pytań ankietowych 
3 zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich na WUM; podczas oceny zaangażowania w pracę dydaktyczną brana 

jest pod uwagę średnia ocena uzyskana przez doktoranta ze wszystkich pytań ankietowych 
4 na podstawie wyników ankiety, nauczycielom, którzy uzyskali najwyższą średnią w rankingu wydziałowym (przy spełnieniu kryterium 

uzyskania minimum 50 opinii) przyznawana jest nagroda Samorządu Studentów „Kryształowy Lancet” – patrz strona 26. 

http://jakosc-ksztalcenia.wum.edu.pl/sites/jakosc-ksztalcenia.wum.edu.pl/files/uchwala_senatu_1-2013_zalacznik.pdf
http://www.biurojakosci.wum.edu.pl/sites/biurojakosci.wum.edu.pl/files/zr_nr_34_2012_ws_ankiety_studenckiej_-_zalacznik.pdf
http://www.biurojakosci.wum.edu.pl/sites/biurojakosci.wum.edu.pl/files/zr_nr_34_2012_ws_ankiety_studenckiej_-_zalacznik.pdf
http://www.biurojakosci.wum.edu.pl/sites/biurojakosci.wum.edu.pl/files/ankieta_studencka_-_kwestionariusz_przedmiotu_2011_2012_2013.pdf
http://www.biurojakosci.wum.edu.pl/sites/biurojakosci.wum.edu.pl/files/instrukcja_wypelniania_ankiety_0.pdf
http://www.biurojakosci.wum.edu.pl/content/wyniki-studenckiej-ankiety-oceny-zajec-i-nauczycieli-akademickich
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1.2 | Opis ankiety 

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

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

Zarządzenie nr 34/2012 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). 

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

przedmiotów, urlopów dziekańskich, wyjazdów na studia zagranicę etc.). Ponadto zapewnia, że 

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

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

 

Rysunek 1: Strona startowa WD z zaproszeniem do udziału w ankiecie (wzór obowiązujący od 2012 r.) 

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

Kwestionariusze odpowiadają przedmiotom realizowanym przez danego studenta w bieżącym roku 

akademickim. Student może wypełnić kwestionariusz danego przedmiotu tylko raz.  

Wypełnienie kwestionariusza przedmiotu wymaga podania odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące 

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

student ma możliwość oceny kilku (maksymalnie dziesięciu) nauczycieli, ale nie jest to wymagane do 

wysłania kwestionariusza. Po wysłaniu kwestionariusza przedmiotu, student nie może już poprawić ani 

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

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

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

poufność. Pracownicy Biura Zarządzania Jakością Kształcenia, Pracowni Ewaluacji Jakości 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. 

Dane identyfikacyjne studenta wykorzystywane są jedynie do: 

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

 odznaczenia w Centralnej Bazie Studentów faktu wzięcia udziału w badaniu. System rejestruje „czy” 

dany student wypełnił ankietę, ale nie „jak”. 

Mechanizm ankiety zapewniający jej anonimowość został zaprojektowany i zweryfikowany przy 

współpracy przedstawicieli studentów uczestniczących w pracach nad narzędziem. 

http://www.biurojakosci.wum.edu.pl/sites/biurojakosci.wum.edu.pl/files/zr_nr_34_2012_ws_ankiety_studenckiej_-_zalacznik.pdf
http://www.biurojakosci.wum.edu.pl/content/uczelniany-zespol-ds-ankiety-studenckiej
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Rysunek 2: Strona główna ankiety (wzór obowiązujący od 2012 r.) 

1.3 | Przedmiot ankiety 

Przedmiotem badania były: 

 zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uczelni w roku 2012/2013 (na wszystkich kierunkach, 

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

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

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

z systemu Pensum. 

1.3.1 | Treść i konstrukcja ankiety 

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

Kwestionariusz przedmiotu obejmuje pytania dotyczące zajęć dydaktycznych, jak i osób je prowadzących. 

W edycji 2012/2013 treść ankiety była identyczna, jak w roku poprzednim i zawierała pytania jednakowe 

dla całej Uczelni oraz pytania specyficzne dla zajęć klinicznych i praktycznych.  

Kwestionariusz dla studentów English Division został dodatkowo rozszerzony o pytanie dotyczące 

kompetencji językowych nauczyciela (proficiency in English, including competency in medical English). 

W części kwestionariusza dotyczącej zajęć, studenci oceniali kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu, 

możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, liczebność grupy zajęciowej, ilość czasu 

przeznaczonego na przedmiot oraz skuteczność przepływu informacji pomiędzy jednostką prowadzącą 

zajęcia, a studentami. W przypadku przedmiotów klinicznych i/lub praktycznych, dodatkowo odpowiadali 

na pytania dotyczące proporcji zajęć praktycznych w stosunku do zajęć teoretycznych, dostępu do 

pacjenta i procedur medycznych oraz kwestii zapewnienia odpowiednich środków ochrony i pomocy 

dydaktycznych. 
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W części dotyczącej osoby prowadzącej, ocenie podlegał stosunek nauczyciela do studentów, jego/jej 

przygotowanie do zajęć, sprzyjanie merytorycznej dyskusji w trakcie zajęć, punktualność, dostępność dla 

studentów (w czasie zajęć i poza zajęciami), umiejętność przekazywania wiedzy, poziom realizacji 

założonego planu i programu zajęć oraz przejrzystość i obiektywność stosowanych zasad oceniania. 

Kwestionariusz dawał ponadto możliwość wyrażenia swobodnej opinii na poruszane tematy.  

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

ds. Ankiety Studenckiej. Wzory kwestionariusza przedmiotu obowiązujące w danej edycji ankiety, w obu 

wersjach językowych, są dostępne na stronie Biura Zarządzania Jakością Kształcenia.  

 

Kwestionariusz przedmiotu 2012/2013  
 

OCENA ZAJĘĆ 

Ocena: TAK / NIE5 / NIE MAM ZDANIA 

1. Czy kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu były jasno określone? 

2. Czy zajęcia umożliwiły osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia6?  

3. Czy liczebność grupy na zajęciach była odpowiednia? 

4. Czy liczba godzin przeznaczonych na przedmiot była odpowiednia? 

5. Czy przepływ informacji pomiędzy jednostką prowadzącą przedmiot a studentami był skuteczny7? 

Pytania specyficzne dla zajęć praktycznych i/lub klinicznych 

6. Czy ilość zajęć praktycznych z tego przedmiotu była wystarczająca w stosunku do zajęć teoretycznych? 

7. Czy podczas zajęć klinicznych zapewniono dostęp do pacjenta i procedur medycznych? 

8. Czy podczas  zajęć praktycznych zapewniono odpowiednie środki ochrony i pomoce dydaktyczne? 

+ Miejsce na dodatkowe uwagi dot. zajęć (co było ich mocną, co słabą stroną, co można udoskonalić)  

OCENA OSOBY PROWADZĄCEJ 

Ocena w skali od 1 – bardzo źle do 5 – bardzo dobrze 

1. Stosunek do studentów8 

2. Przygotowanie do zajęć9 

3. Sprzyjanie dyskusji10 

4. Punktualność11 

5. Dostępność dla studentów (w czasie zajęć i poza zajęciami)12  

6. Umiejętność przekazywania wiedzy13                                                         

7. Zrealizowanie założonego planu i programu zajęć14                                 

8. Przejrzystość i obiektywność stosowanych zasad oceniania15            

+ Miejsce na dodatkowe uwagi dot. osoby prowadzącej  

 

                                                      
5 Dla pytań nr 3, 4 i 6, w przypadku negatywnej odpowiedzi, należy wybrać opcję „za mała” lub „za duża” 

6 Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji określonych w programie przedmiotu 

7 Ocenie podlega jakość komunikacji, np. sprawne informowanie o zmianach w harmonogramie zajęć i wynikach egzaminów 

8 Odnoszenie się do studentów z szacunkiem, życzliwością, zrozumieniem 

9 Merytoryczne, metodyczne i organizacyjne 

10 Zachęcanie do zadawania pytań, dzielenia się wątpliwościami, aktywnego uczestnictwa w zajęciach (stosownie do celu i formy zajęć) 

11 Punktualność rozpoczynania zajęć lub egzaminu oraz respektowanie czasu ich trwania 

12 Dyspozycyjność podczas zajęć oraz w innych ustalonych terminach / formach kontaktu 

13 Przekazywanie wiedzy w sposób jasny, przystępny, interesujący, z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi dydaktycznych, etc. 

14 Prowadzenie zajęć zgodnie z określonym programem i planem, w tym właściwe wykorzystanie czasu zajęć 

15 Czy osoba prowadząca oceniała studentów zgodnie z określonymi kryteriami i zasadami, nie przyzwalała na ściąganie, etc. 

http://www.biurojakosci.wum.edu.pl/content/uczelniany-zespol-ds-ankiety-studenckiej
http://www.biurojakosci.wum.edu.pl/content/uczelniany-zespol-ds-ankiety-studenckiej
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Rysunek 3: Część kwestionariusza dotycząca oceny zajęć (wzór obowiązujący od 2012 r.) 

 

 

Rysunek 4: Część kwestionariusza dotycząca oceny osoby prowadzącej (wzór obowiązujący od 2012 r.) 
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1.4 | Czas trwania i częstotliwość ankiety 

Etap zbierania danych empirycznych obejmował okres całego roku akademickiego 2012/2013. 

Kwestionariusze ankiety były dostępne od 27 listopada 2012 r. do 29 września 2013 r. Studenci 

mieli możliwość oceny zrealizowanych przedmiotów na bieżąco, bezpośrednio po zakończonych zajęciach, 

jak również w okresie sesji i przerwy wakacyjnej.  

Na rysunku 5 zaznaczono kilka punktów wskazujących momenty czasowe istotne z punktu widzenia opisu 

dynamiki spływu ankiet do bazy. 

 

Rysunek 5: Skumulowany procent wypełnionych ankiet w kolejnych dniach realizacji badania 

Przez pierwsze 6 miesięcy dostępności ankiety, w bazie znalazło się 10% wszystkich kwestionariuszy. 

Zdecydowana większość ankiet została wypełniona w czasie wakacji, po zakończeniu wszystkich zajęć. 

W okresie lipiec – sierpień studenci wysłali ok. 26% ankiet, a największy ich spływ miał miejsce 

we wrześniu (43% ankiet). Podsumowując, rozkład dynamiki spływu ankiet jasno pokazuje, że poziom 

zaangażowania studentów WUM w badanie był najwyższy pod koniec roku akademickiego. 

1.5 | Przyjęte założenia i ograniczenia raportu 

System raportowania dla edycji ankiety 2012/2013 uwzględnia oceny uzyskane przez nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na etatach uczelnianych oraz doktorantów WUM. Dzięki powiązaniu 

Centralnej Bazy Studentów z systemem Pensum, system uwzględnia również oceny uzyskane przez 

osoby prowadzące zajęcia ze studentami WUM, zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych. 

Wyniki oceny tych osób są dostępne w raportach on-line dla poszczególnych przedmiotów, nie występują 

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

System raportowania, który stanowi podstawę niniejszego raportu obejmował wyniki dla 1512 nauczycieli 

akademickich ocenionych przez studentów. Liczba osób, których wyniki pojawiają się w systemie on-line 

może jednak ulec zmianie po publikacji raportu, z uwagi na fakt, iż wciąż istnieją pracownicy i doktoranci 

Uczelni, którzy nie są identyfikowani przez system z powodu niekompletnych danych. Przypadki te mogą 

być rozpoznane dopiero po otrzymaniu zgłoszenia o brakujących wynikach od jednostki/pracownika WUM. 

Po uzupełnieniu bazy nauczycieli, wyniki dla poszczególnych jednostek mogą ulec drobnym zmianom. 
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Raport indywidualny nauczyciela dostępny w systemie on-line uwzględnia tylko te przedmioty, dla 

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

oceniony/a tylko raz (przez 1 osobę), taki rekord stanowi omyłkowe wskazanie prowadzącego i zostanie 

pominięty w systemie oraz niniejszym raporcie. Jeżeli danego nauczyciela dla danego przedmiotu 

oceniono więcej niż raz, głos studentów został zachowany. Niestety, nawet przy przyjętym minimum 

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

zajęć, których nie prowadzili (patrz rozdział 5.4). Na potrzeby systemu raportowania i niniejszego raportu 

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

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

Zakłada się, że w kolejnych latach takich przypadków nieścisłości, obniżających rzetelność ankiety, będzie 

coraz mniej. Już w edycji 2012/2013 podjęto kroki służące zminimalizowaniu zidentyfikowanego problemu. 

W celu lepszego dopasowania listy nauczycieli do zajęć oraz poprawy wiarygodności i jakości wyników 

ankiety, powiązano system ankietowy z systemem Pensum, dodano zdjęcia nauczycieli akademickich oraz 

zrezygnowano z możliwości ręcznego dopisywania nazwisk osób do oceny. Prace nad udoskonaleniem 

ankiety trwają obecnie w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania 

jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

System raportowania on-line pozwala nauczycielom i ich przełożonym na wgląd w szczegółowe wyniki 

ankiety. W ocenie osoby/przedmiotu i przy planowaniu stosownych działań naprawczych, łatwo jest więc 

pominąć te opinie, które nie dotyczą danej osoby/jednostki, dla których istnieje uzasadniona wątpliwość, 

że nie zostały wyrażone na podstawie rzeczywistych doświadczeń studentów. 

W systemie on-line, jak również na potrzeby niniejszego raportu, w przypadku prezentowania średnich 

ocen poszczególnych jednostek dydaktycznych, przyjęto jako minimum 8 wypełnionych kwestionariuszy. 

Jednostki ocenione przez mniejszą liczbę osób nie były brane pod uwagę w listach najwyżej/najsłabiej 

ocenionych jednostek. 

W raporcie podano wyniki dla poszczególnych Wydziałów, nie kierunków studiów. Analiza w podziale na 

kierunki jest możliwa poprzez system on-line, jak również będzie przedmiotem przyszłorocznego raportu. 

W edycji 2012/2013 ankieta nie była dopasowana do oceny praktyk zawodowych. Dziekanat powinien 

oznaczyć praktyki w Centralnej Bazie Studentów, jako „nieobjęte ankietą”. Studenci niektórych kierunków 

mieli możliwość wypełnienia kwestionariusza dotyczącego tych zajęć, jednak w celu zwiększenia 

wiarygodności i spójności wyników badania, opinie te zostały pominięte w raportach. 

Przez wiele lat opinie studentów nie były zbierane na tak szeroką, ogólnouczelnianą skalę. Ankieta 

w obecnej postaci to pierwszy krok do budowy kompleksowego systemu badania opinii studentów. Pełna 

transparentność wyników ujawnia pewne problemy, ale jednocześnie staje się przyczynkiem do dalszej 

dyskusji nad jakością kształcenia i do rozwoju uczelnianej kultury jakości.  
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2 | Podsumowanie wyników ankiety 

W roku 2012/2013 w ankiecie wzięło udział 64% studentów WUM 

W roku akademickim 2012/2013 nastąpił kolejny, znaczący wzrost reprezentatywności wyników ankiety. 

W badaniu wzięło udział 5352 studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co stanowi blisko 

2/3 (64%) wszystkich uprawnionych, w porównaniu z 55% w roku 2011/2012 i 5% w roku 2010/2011. 

Nieco ponad 37% studentów WUM wypełniło w tej edycji wszystkie przypisane im kwestionariusze 

ankiety, 27% dokonało oceny przynajmniej jednych (najczęściej kilku) zajęć. 

 

Rysunek 6: Odsetek studentów, którzy wzięli udział w ankiecie 

Poziom zaangażowania w badanie był zróżnicowany w zależności od Wydziału. Największy odsetek 

studentów (77%) wziął udział w ankiecie na Wydziale Lekarsko – Dentystycznym. Ankieta cieszyła się 

najmniejszym zainteresowaniem na Wydziale Farmaceutycznym, gdzie w badaniu uczestniczyło 57% 

studentów. 

 

Rysunek 7: Liczba i odsetek studentów, którzy wzięli udział w ankiecie na poszczególnych Wydziałach 

Respondenci wypełnili 71710 kwestionariuszy przedmiotu 

Student, który wziął udział w ankiecie wypełnił średnio ok. 13 kwestionariuszy przedmiotu i ocenił ok. 14 

nauczycieli. Łącznie respondenci wystawili 71710 opinii zajęciom i 78005 osobom prowadzącym. 

W stosunku do roku ubiegłego, w bazie danych znalazło się o 7835 wypełnionych kwestionariuszy więcej. 
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Podobnie jak w ubiegłym roku, studenci najwyżej ocenili przejrzystość kryteriów i zasad 

zaliczania przedmiotów. Stosunkowo najmniej respondentów zgadzało się z opinią, że ilość 

zajęć praktycznych była wystarczająca w stosunku do ilości zajęć teoretycznych 

Zdaniem 86% respondentów kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu były jasno określone. Ta cecha zajęć 

uzyskała największy odsetek pozytywnych opinii. 84% badanych potwierdziło, że podczas zajęć 

klinicznych zapewniono im dostęp do pacjenta i procedur medycznych, a 81%, że podczas zajęć 

praktycznych zapewniono im odpowiednie środki ochrony i pomoce dydaktyczne. Przepływ informacji 

pomiędzy studentami, a jednostką prowadzącą przedmiot był skuteczny zdaniem ponad 79% studentów. 

Taki sam odsetek badanych zgodził się z opinią, że liczebność grupy na zajęciach była odpowiednia. 73% 

studentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że zajęcia, w których uczestniczyli umożliwiły im osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia. 68% studentów uznało, że liczba godzin przeznaczonych na oceniany 

przedmiot była odpowiednia. Stosunkowo najmniej, ale wciąż większość (67%) badanych studentów 

oceniło, że ilość zajęć praktycznych z danego przedmiotu była wystarczająca w stosunku do zajęć 

teoretycznych. 

 

Rysunek 8: Średnie wyniki oceny zajęć dydaktycznych 

 

Ocena poszczególnych elementów zajęć uległa nieznacznej poprawie w stosunku do ubiegłego roku. 

Ranking ocenianych zagadnień nie uległ jednak żadnej zmianie (patrz rysunek 9). 
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Rysunek 9: Średnie wyniki oceny zajęć dydaktycznych w porównaniu z rokiem ubiegłym 

Kadra każdego z Wydziałów została oceniona powyżej 4, najlepsze wyniki uzyskali nauczyciele 

Wydziału Farmaceutycznego 

 

Rysunek 10: Średnia ocena wystawiona nauczycielom na poszczególnych Wydziałach 

W ankiecie 2012/2013 oceniono pracę 1512 nauczycieli akademickich WUM16. Ogólne, średnie oceny 

Wydziałów są do siebie zbliżone. Najwyższą ogólną ocenę otrzymał Wydział Farmaceutyczny (4,45), 

najniższą Wydział Lekarsko-Dentystyczny (4,35). Ogólna, średnia ocena nauczycieli akademickich dla 

całej Uczelni wyniosła 4,41. 

                                                      

16 według stanu bazy na dzień 15 listopada 2013 r. 
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Podobnie jak w roku ubiegłym, najwyżej oceniono przygotowanie do zajęć oraz punktualność 

nauczycieli akademickich, natomiast najniżej ich dostępność dla studentów 

Studenci stosunkowo najlepiej ocenili u nauczycieli ich przygotowanie do zajęć oraz punktualność 

(średnia ocena tych aspektów w skali całej Uczelni wyniosła odpowiednio 4,53 i 4,49). Najniżej oceniono 

dostępność nauczycieli dla studentów (w czasie zajęć i poza zajęciami) – średnia 4,32, sprzyjanie 

dyskusji (średnia 4,34) oraz umiejętność przekazywania wiedzy (średnia ocena 4,35).  

Wyniki dla wszystkich ocenianych aspektów pracy nauczycieli uległy poprawie w stosunku do roku 

ubiegłego. 

 

Rysunek 11: Średnia ocena wystawiona nauczycielom w skali od 1 (min) do 5 (max) w porównaniu z rokiem ubiegłym 
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3 | Ocena zajęć dydaktycznych 

Niniejszy rozdział służy omówieniu wyników ankiety dotyczących oceny zajęć dydaktycznych na poziomie 

poszczególnych Wydziałów. Poniżej przedstawiono rozkład odpowiedzi studentów na pytania dotyczące 

wybranych aspektów prowadzonych zajęć. 

3.1 | Kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu 

Zdecydowana większość studentów WUM (86%) jest zdania, iż kryteria i zasady zaliczania przedmiotów 

w roku 2012/2013 zostały jasno określone. Ze stwierdzeniem tym najczęściej zgadzali się studenci WNoZ 

(88%). Stosunkowo najmniej pozytywnie ocenili ten aspekt zajęć studenci I WL i WF (84%). 

Jednocześnie 9% studentów Uczelni uznało, że kryteria i zasady zaliczenia przedmiotów nie były 

przejrzyste. Na dwóch Wydziałach (I WL i WF) odsetek ten był wyższy i wyniósł ok. 11%. 

Co dwudziesty respondent nie potrafił zająć stanowiska w kwestii obowiązujących w Uczelni kryteriów 

i zasad oceniania studentów. Podobnie było na poziomie poszczególnych Wydziałów. 

 

Rysunek 12: Odpowiedzi na pytanie „Czy kryteria i zasady zaliczenia przedmiotu były jasno określone?” 

3.2 | Osiągnięcie założonych efektów kształcenia 

Studenci WNoZ częściej, niż to miało miejsce w skali całej Uczelni, zgadzali się ze stwierdzeniem, że 

zajęcia umożliwiły im osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia (ponad 76% studentów Wydziału, 

w porównaniu z 73% studentów WUM). Efektywność kształcenia najniżej ocenili studenci I WL (67% ocen 

pozytywnych). 

W opinii 15% uczestników badania, oceniane zajęcia nie dawały możliwości osiągnięcia zakładanych 

efektów kształcenia. Na I WL odsetek ten był znacznie wyższy i wyniósł ponad 21%.  

Stosunkowo duża grupa studentów Uczelni (12%) nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. Podobnie było 

na poziomie poszczególnych Wydziałów.  

Podsumowując, pomimo wysokiego odsetka opinii pozytywnych, efektywność zajęć uzyskała jedną 

z najsłabszych ocen studentów. 
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Rysunek 13: Odpowiedzi na pytanie „Czy zajęcia umożliwiły osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia?” 

3.3 | Liczebność grup na zajęciach dydaktycznych 

Na trzech Wydziałach (WLD, WF i WNoZ) odsetek studentów zgadzających się z opinią, że liczebność grup 

na zajęciach była odpowiednia jest podobny i oscyluje na poziomie 83% (przy średniej dla Uczelni 

wynoszącej 79%). 

Studenci I i II WL w mniejszym stopniu zgadzają się z tą opinią (odpowiednio 72% i 77% studentów jest 

zdania, że grupy na zajęciach były odpowiedniej wielkości). Blisko co czwarty student (23%) I WL i 17% 

studentów II WL jest przekonanych, że liczebność grup na ocenianych zajęciach nie była  odpowiednia. 

Zdecydowana większość respondentów negatywnie oceniających liczebność grup studenckich uważa, że 

grupy były zbyt liczne (od 90% na WNoZ, 95% na WLD i WF do 96% na I i II WL).  

 

Rysunek 14: Odpowiedzi na pytanie „Czy liczebność grupy na zajęciach była odpowiednia?” 
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3.4 | Liczba godzin przeznaczonych na przedmiot 

W opinii większości studentów WUM (68%) liczba godzin przeznaczonych na oceniane przedmioty była 

odpowiednia. Odsetek studentów zgadzających się z tą opinią był najwyższy (70%) na WNoZ, a najniższy 

na I WL (64%). Niemniej jednak, kryterium to zostało ocenione najniżej na tle pozostałych aspektów 

dotyczących zajęć (z wyjątkiem kryterium odnoszącego się do zbyt małej liczby zajęć praktycznych). 

 

Rysunek 15: Odpowiedzi na pytanie „Czy liczba godzin przeznaczonych na przedmiot była odpowiednia?” 

Blisko co trzeci student I WL (30%) oraz co czwarty student pozostałych Wydziałów uznał, że liczba 

godzin przeznaczonych na zajęcia była nieodpowiednia. Analiza odpowiedzi w odniesieniu do 

poszczególnych przedmiotów pozwoli ocenić, czy według studentów godzin było zbyt dużo, czy zbyt mało 

(rozkład średnich odpowiedzi jest wyrównany). 

 

Rysunek 16: Rozkład odpowiedzi negatywnie oceniających liczbę godzin przeznaczonych na przedmiot 
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3.5 | Przepływ informacji pomiędzy studentami a jednostką 

prowadzącą zajęcia 

Skuteczność przepływu informacji pomiędzy jednostką prowadzącą przedmiot a studentami najlepiej 

ocenili studenci WLD i WNoZ (odpowiednio 82% i 81% pozytywnych ocen), przy średniej uczelnianej 

wynoszącej 79%. Najmniej pozytywnych opinii w omawianej sprawie wyrazili studenci WF i I WL (77%). 

 

Rysunek 17: Odpowiedzi na pytanie: „Czy przepływ informacji pomiędzy studentami a jednostką prowadzącą 

przedmiot był skuteczny?” 

3.6 | Ilość zajęć praktycznych w stosunku do zajęć teoretycznych 

Studenci I WL (70%), WLD (71%) i WNoZ (69%) częściej, niż to miało miejsce w całej Uczelni (66%), 

zgadzają się z opinią, że ilość zajęć praktycznych z ocenianego przedmiotu była wystarczająca 

w stosunku do ilości zajęć teoretycznych. Stosunkowo najmniej ocen pozytywnych w tym aspekcie 

przyznali studenci WF (64%) i II WL (65%). 

 

Rysunek 18: Odpowiedzi na pytanie: „Czy przepływ informacji pomiędzy studentami a jednostką prowadzącą 

przedmiot był skuteczny?” 
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W zależności od Wydziału, co czwarty lub co piąty student był odmiennego zdania. Zdecydowana 

większość respondentów negatywnie oceniających proporcję pomiędzy zajęciami praktycznymi 

i teoretycznymi uważa, że było zbyt mało zajęć o wymiarze praktycznym. 

 

Rysunek 19: Rozkład odpowiedzi negatywnie oceniających proporcję pomiędzy zajęciami praktycznymi i teoretycznymi 

3.7 | Dostęp do pacjenta i procedur medycznych 

Odsetek studentów pozytywnie oceniających dostęp do pacjenta i procedur medycznych podczas zajęć 

klinicznych na trzech Wydziałach (II WL, WLD i WNoZ) był podobny i zbliżony do średniej oceny w całej 

Uczelni (84%). Na I WL odsetek ten był znacznie niższy (76%). WF nie został oceniony z uwagi na brak 

zajęć klinicznych w programach kształcenia na kierunku farmacja i analityka medyczna. 

Częściej niż co siódmy student I WL (15%) oraz średnio 9% studentów pozostałych Wydziałów uznało, że 

podczas zajęć klinicznych nie zapewniono im dostępu do pacjenta i procedur medycznych. 

 

Rysunek 20: Odpowiedzi na pytanie „Czy podczas zajęć klinicznych zapewniono dostęp do pacjenta i procedur 
medycznych?” 
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3.8 | Środki ochrony i pomoce dydaktyczne 

Dostęp do środków ochrony i pomocy dydaktycznych podczas zajęć praktycznych najwyżej ocenili 

studenci I WL (87% odpowiedzi pozytywnych), a w dalszej kolejności studenci WNoZ (85%) i WLD (84%). 

Najniżej respondenci studiujący na WF (75%). Średnia wartość odsetka pozytywnych odpowiedzi na to 

pytanie dla całej Uczelni wyniosła 81%. 

Odsetek odpowiedzi negatywnych na wszystkich Wydziałach był zbliżony i wynosił od 6% do 8%. Odsetek 

studentów nie potrafiących udzielić odpowiedzi na to pytanie był bardziej zróżnicowany i wynosił od 7% 

na I WL i WLD do aż 18% na WF. 

 

Rysunek 21: Odpowiedzi na pytanie „Czy podczas zajęć praktycznych zapewniono odpowiednie środki ochrony 
i pomoce dydaktyczne?” 

3.9 | Ocena zajęć na English Division 

Studenci English Division17 (ED) ocenili większość aspektów zajęć dydaktycznych niżej niż osoby 

studiujące w języku polskim. 

Podobnie jak studenci całej Uczelni, respondenci studiujący w języku angielskim relatywnie najwyżej 

ocenili przejrzystość kryteriów i zasad zaliczania przedmiotów. Odsetek ocen pozytywnych dla tego 

aspektu wśród studentów ED wynosi nieco ponad 79% (w porównaniu z 86% w skali całej Uczelni). 

Najniżej oceniono stosunek ilości zajęć praktycznych do teoretycznych. Odsetek ocen pozytywnych dla 

tego aspektu wśród studentów ED wynosi niespełna 57% przy 67% ocen pozytywnych dla całej Uczelni. 

Dwa aspekty zajęć studenci ED ocenili wyżej niż miało to miejsce w skali całej Uczelni, tj.: możliwość 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (73,2% ocen pozytywnych u studentów ED przy 72,9 % 

w skali WUM) oraz liczbę godzin przeznaczonych na przedmiot (70,6% vs. 68,1%). Przy ocenie 

pozostałych elementów studenci ED byli bardziej krytyczni niż studenci WUM ogółem: odsetki 

pozytywnych odpowiedzi są niższe od 4 do prawie 11 punktów procentowych. 

 

                                                      
17

 wyniki obliczone na podstawie opinii 765 studentów English Division II Wydziału Lekarskiego (studenci studiów 4- i 6- letnich) oraz  

3 studentów ED Wydziału Lekarsko-Dentystycznego 
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Rysunek 22: Odsetek pozytywnych odpowiedzi na pytania dotyczące oceny zajęć na English Division 

Oceniając liczebność grup na zajęciach dydaktycznych studenci ED, podobnie jak to miało miejsce 

w przypadku całej Uczelni, w zdecydowanej większości (96%) uznali, że grupy były zbyt duże.  

Według 56% studentów ED, liczba godzin przeznaczonych na przedmiot była zbyt duża. Odsetek ten jest 

nieco wyższy niż jego wartość dla całej Uczelni (54%). 

Oceniając proporcję zajęć praktycznych do teoretycznych, zarówno studenci ED, jak i studenci całej 

Uczelni, w zdecydowanej większości uznali ilość zajęć praktycznych z przedmiotu za zbyt małą. Wśród 

studentów ED odsetek ten jest zdecydowanie wyższy (93% ED vs. 82% WUM). 

Treść kwestionariusza ankiety w języku angielskim jest dostępna na stronie Biura Zarządzania Jakością 

Kształcenia. 
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4 | Ocena nauczycieli akademickich 

Niniejszy rozdział omawia wyniki ankiety dotyczące oceny nauczycieli akademickich na poziomie 

poszczególnych Wydziałów. 

W bazie będącej podstawą raportu znalazły się nazwiska 1512 nauczycieli akademickich Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego. Blisko połowa ocenionych nauczycieli (48%) to pracownicy I WL.  

Wydział 
liczba ocenionych 

nauczycieli  
%  

I Wydział Lekarski 729 48 

II Wydział Lekarski 226 15 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 163 11 

Wydział Farmaceutyczny 187 12 

Wydział Nauki o Zdrowiu 207 14 

ogółem: 1512 100 

Poniższa tabela przedstawia średnie oceny poszczególnych aspektów pracy nauczycieli akademickich 

Uczelni. 

Kryterium oceny 
średnia ocena dla 
nauczycieli WUM  

przygotowanie do zajęć 4,53 Oceny 

najwyższe punktualność 4,49 

zrealizowanie założonego planu i programu zajęć 4,45 

przejrzystość i obiektywność stosowanych zasad oceniania 4,42 

stosunek do studentów 4,41 

umiejętność przekazywania wiedzy 4,35 
Oceny  

najniższe 
sprzyjanie dyskusji 4,34 

dostępność dla studentów (w czasie zajęć i poza zajęciami) 4,32 

 
Rozkład ocen na poziomie poszczególnych Wydziałów pokazuje znacznie większe zróżnicowanie opinii 

studentów. Na ogólną ocenę nauczycieli składają się wartości ocen szczegółowych zaprezentowane na 

rysunku 23. 
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Rysunek 23: Średnie oceny poszczególnych aspektów pracy nauczycieli akademickich w podziale na Wydziały 
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4.1 | Jednostki, których pracownicy uzyskali najwyższe i najniższe 

oceny studentów 

W skali całej Uczelni, najwyższe średnie oceny uzyskali pracownicy następujących jednostek: 

 Klinika Kardiologii (IIWL) ocena ogólna 4,93  

(wyliczona na podstawie ocen zawartych w 125 kwestionariuszach) 

 Klinika Otorynolaryngologii (WLD): ocena ogólna 4,90  

(wyliczona na podstawie ocen zawartych w 115 kwestionariuszach) 

 Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci (IWL) – ocena ogólna 4,84  

(wyliczona na podstawie ocen zawartych w 223 kwestionariuszach) 

 Zakład Badania Środowiska (WF) – ocena ogólna 4,81  

(wyliczona na podstawie ocen zawartych w 261 kwestionariuszach) 

Najniższe oceny uzyskali pracownicy następujących jednostek: 

 Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej (WLD) ocena ogólna 3,47  

(wyliczona na podstawie ocen zawartych w 156 kwestionariuszach) 

 Zakład Rehabilitacji Klinicznej (II WL): ocena ogólna 3,65  

(wyliczona na podstawie ocen zawartych w 36 kwestionariuszach) 

 Zakład Profilaktyki Onkologicznej (WNoZ) – ocena ogólna 3,67  

(wyliczona na podstawie ocen zawartych w 417 kwestionariuszach) 

4.2 | Nauczyciele, którzy uzyskali najwyższe oceny studentów 

Na poszczególnych Wydziałach najwyższe ogólne średnie oceny studentów, przy spełnieniu kryterium 

uzyskania komentarzy opisowych i minimum 50 opinii, uzyskali: 

 na I WL:   

1) lek. Andrzej Cacko, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny:  

ocena ogólna 4,94 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 51 kwestionariuszach) 

2) prof. dr hab. n. med. Marek Jakóbisiak, Zakład Immunologii:  

ocena ogólna 4,92  (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 130 kwestionariuszach) 

3) dr Marek Kujawa, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii:  

ocena ogólna 4,91 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 102 kwestionariuszach) 

 na II WL:  

1) lek. Anna Pośnik-Kisło, Klinika Kardiologii:  

ocena ogólna 4,99 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 56 kwestionariuszach) 

2) dr Małgorzata Wojciechowska, Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej:  

ocena ogólna 4,89 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 90 kwestionariuszach) 

3) mgr Andrzej Ochal, Zakład Rehabilitacji:  

ocena ogólna 4,87 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 130 kwestionariuszach) 

 na WLD:  

1) dr Maria Nowakowska, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia:  

ocena ogólna 4,94 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 53 kwestionariuszach) 

2) dr Wojciech Kukwa, Zakład Otorynolaryngologii:  

ocena ogólna 4,90 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 54 kwestionariuszach) 

3) lek. stom. Renata Lenkiewicz, Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej:  

ocena ogólna 4,87 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 178 kwestionariuszach) 

4) dr Zygmunt Stopa, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej 

i Implantologii: 

ocena ogólna 4,87  (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 118 kwestionariuszach) 
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 na WF:   

1) mgr Beata Świętochowska, Zakład Badania Środowiska:  

ocena ogólna 4,91 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 150 kwestionariuszach) 

2) dr Justyna Kurkowiak, Zakład Chemii Fizycznej: 

ocena ogólna 4,91 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 67 kwestionariuszach) 

3) dr Marzenna Klimaszewska, Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej: 

ocena ogólna 4,91 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 56 kwestionariuszach) 

4) dr Grzegorz Witkowski, Zakład Fizjologii i Patofizjologii Człowieka: 

ocena ogólna 4,88 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 165 kwestionariuszach) 

 na WNoZ:   

1) dr Anna Jeznach-Steinhagen, Zakład Żywienia Człowieka:  

ocena ogólna 4,90 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 91 kwestionariuszach) 

2) mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej:  

ocena ogólna 4,88 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 64 kwestionariuszach) 

3) dr Magdalena Woynarowska-Sołdan, Zakład Zdrowia Publicznego:  

ocena ogólna 4,87 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 244 kwestionariuszach) 

4.3 | Kryształowe Lancety za rok akademicki 2011/2012 

Nauczycielom akademickim, którzy uzyskali najwyższe oceny w ubiegłorocznej edycji ankiety (za rok 

akademicki 2011/2012), przy spełnieniu kryterium uzyskania minimum 50 opinii studentów, przyznane 

zostały nagrody Samorządu Studentów „Kryształowe Lancety”.  

Nagrody otrzymali: 

 na IWL:  prof. dr hab. n. med. Marek Jakóbisiak, Zakład Immunologii:  

ocena ogólna 4,94  (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 98 kwestionariuszach) 

 na II WL:  dr hab. n. med. Marek Kuch, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej: 

ocena ogólna 4,92 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 63 kwestionariuszach) 

 na WLD:  lek. stom. Emil Korporowicz, Zakład Stomatologii Dziecięcej  

ocena ogólna 4,86 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 54 kwestionariuszach) 

 na WF:  mgr Beata Świętochowska, Zakład Badania Środowiska: 

ocena ogólna 4,96 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 76 kwestionariuszach) 

 na WNoZ:  dr n med. Barbara Baranowska, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej  

ocena ogólna 4,95 (wyliczona na podstawie ocen zawartych w 59 kwestionariuszach) 

Wręczenie nagród odbyło się 28 października 2013 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na posiedzeniu wręczano nagrody JM Rektora za 

najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2012.  

       

     prof. Marek Jakóbisiak  dr hab. Marek Kuch 
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                                    lek. dent. Emil Korporowicz                                          dr Barbara Baranowska 

Nauczyciele nagrodzeni „Kryształowymi Lancetami” oraz reprezentanci Wydziałów, którzy uzyskali drugie 

najwyższe oceny studentów w ankiecie za rok akademicki 2011/2012 wzięli udział w debacie „Pięciu 

wspaniałych. Czy wykładowca doskonały istnieje?” zorganizowanej podczas Dnia Kultury Jakości Uczelni. 

 

prof. Marek Jakóbisiak (I WL), dr Barbara Baranowska (WNoZ), dr Justyna Kurkowiak (WF),  
lek. dent. Emil Korporowicz (WLD), lek. dent. Renata Lenkiewicz (WLD), dr hab. Marek Kuch (II WL)  

http://www.biurojakosci.wum.edu.pl/content/konferencja-dzien-kultury-jakosci-uczelni
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4.4 | Nauczyciele I Wydziału Lekarskiego 

Nauczyciele akademiccy I Wydziału Lekarskiego otrzymali średnią ocenę studentów 4,40 (wartość poniżej 

średniej uczelnianej równej 4,41), co plasuje ten Wydział na czwartym miejscu w Uczelni. 

Nauczyciele I WL zostali ocenieni najwyżej w skali Uczelni w kryterium stosunek do studentów. 

Kryterium oceny 
średnia ocena dla 
nauczycieli I WL 

przygotowanie do zajęć  4,54 

Oceny 

najwyższe 
punktualność 4,48 

stosunek do studentów 4,43 

przejrzystość i obiektywność stosowanych zasad oceniania 4,42 

zrealizowanie założonego planu i programu zajęć 4,42 

umiejętność przekazywania wiedzy 4,37 

sprzyjanie dyskusji 4,34 Oceny  

najniższe 
dostępność dla studentów (w czasie zajęć i poza zajęciami) 4,33 

 

Na I WL najwyżej oceniono pracę nauczycieli zatrudnionych w następujących jednostkach: 

 Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci: ocena ogólna 4,84 (3 najwyższa ocena w Uczelni) 

 Zakład Immunologii: ocena ogólna 4,77 

 Zakład Medycyny Sądowej: ocena 4,76 

4.5 | Nauczyciele II Wydziału Lekarskiego 

Nauczyciele akademiccy pracujący na II Wydziale Lekarskim uzyskali średnią ocenę studentów 4,43, 

co plasuje ten Wydział na drugim miejscu w Uczelni (ex aequo z WNoZ). 

Kryterium oceny 
średnia ocena dla 
nauczycieli II WL 

przygotowanie do zajęć  4,49 

Oceny 

najwyższe 
punktualność 4,45 

zrealizowanie założonego planu i programu zajęć 4,42 

stosunek do studentów 4,38 

przejrzystość i obiektywność stosowanych zasad oceniania 4,38 

umiejętność przekazywania wiedzy 4,35 

sprzyjanie dyskusji 4,32 Oceny  

najniższe 
dostępność dla studentów (w czasie zajęć i poza zajęciami) 4,27 
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Na II WL najwyżej oceniono pracę nauczycieli zatrudnionych w następujących jednostkach: 

 Klinika Kardiologii: ocena ogólna 4,93 (najwyższa ocena w skali Uczelni) 

 Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego: ocena ogólna 4,73 

 Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych: ocena 4,71 

4.6 | Nauczyciele Wydziału Lekarsko - Dentystycznego 

Nauczyciele akademiccy pracujący na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym zostali ocenieni na poziomie 

4,35 (najniższa średnia ocena w skali Uczelni). 

Nauczyciele WLD uzyskali najwyższe w skali Uczelni oceny w kryteriach umiejętność przekazywania 

wiedzy oraz sprzyjanie dyskusji. 

Kryterium oceny 
średnia ocena dla 
nauczycieli WLD 

przygotowanie do zajęć  4,53 
Ocena 

najwyższa 

zrealizowanie założonego planu i programu zajęć 4,46 

punktualność 4,43 

przejrzystość i obiektywność stosowanych zasad oceniania 4,40 

stosunek do studentów 4,38 

umiejętność przekazywania wiedzy 4,38 

sprzyjanie dyskusji 4,37 

dostępność dla studentów (w czasie zajęć i poza zajęciami) 4,31 
Ocena  

najniższa 

Na WLD najwyżej oceniono pracę nauczycieli zatrudnionych w następujących jednostkach: 

 Klinika Otorynolaryngologii: ocena ogólna 4,90 (druga najwyższa ocena w skali Uczelni) 

 Klinika Dermatologii i Immunodermatologii: ocena ogólna 4,70 

4.7 | Nauczyciele Wydziału Farmaceutycznego 

Nauczyciele akademiccy pracujący na Wydziale Farmaceutycznym zostali ocenieni najwyżej w całej 

Uczelni. Średnia ocena dla wszystkich branych pod uwagę aspektów ich pracy wynosi 4,45.  

W szczególności pozytywnie oceniono punktualność, przygotowanie do zajęć oraz realizowanie 

założonego planu i programu zajęć dydaktycznych. Średnie oceny uzyskane dla tych trzech aspektów 

pracy nauczycieli akademickich WF (oraz kryterium dostępność dla studentów) uzyskały najwyższe 

wartości w całej Uczelni. W przypadku dwóch z wymienionych aspektów (punktualność i realizowanie 

założonego planu i programu zajęć) różnica między średnimi ocenami, jakie uzyskali nauczyciele 

akademiccy WF, a odpowiadającymi im średnimi ocenami dla wszystkich pozostałych Wydziałów jest 

istotna statystycznie18. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że umiejętność przekazywania wiedzy przez nauczycieli Wydziału 

Farmaceutycznego oraz sprzyjanie dyskusji w trakcie zajęć uzyskały najniższą ocenę w całej Uczelni. 

                                                      
18Wykazała to analiza testem t-Studenta dla prób niezależnych - średnie oceny punktualności rozpoczynania zajęć oraz zrealizowanie 

założonego planu i programu zajęć na WF różnią się od średnich dla tych aspektów pracy nauczycieli akademickich w pozostałych 

Wydziałach Uczelni. Wartość testu t-Studenta dla punktualności rozpoczynania zajęć: t(1510)=2,904; p<0,05, a dla zrealizowania 

założonego planu i programu zajęć: t(280,999)=4,582; p<0,05. 
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Kryterium oceny 
średnia ocena dla 

nauczycieli WF 

punktualność 4,61 
Oceny 

najwyższe 
przygotowanie do zajęć 4,58 

zrealizowanie założonego planu i programu zajęć 4,55 

przejrzystość i obiektywność stosowanych zasad oceniania 4,43 

stosunek do studentów 4,41 

dostępność dla studentów (w czasie zajęć i poza zajęciami) 4,39 

sprzyjanie dyskusji 4,31 Oceny  

najniższe 
umiejętność przekazywania wiedzy 4,29 

Na WF najwyżej oceniono pracę nauczycieli zatrudnionych w następujących jednostkach: 

 Zakład Badania Środowiska: ocena ogólna 4,81  

 Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej: ocena ogólna 4,77 

4.8 | Nauczyciele Wydziału Nauki o Zdrowiu 

Średnia ocena nauczycieli akademickich Wydziału Nauki o Zdrowiu wynosi 4,43, co plasuje ten Wydział 

na drugim miejscu w Uczelni (ex aequo z II WL). 

Nauczyciele WNoZ uzyskali najwyższą w skali Uczelni ocenę w kryterium przejrzystość i obiektywność 

stosowanych zasad oceniania. 

Kryterium oceny 
średnia ocena dla 
nauczycieli WNoZ 

przygotowanie do zajęć  4,53 Oceny 

najwyższe 
punktualność 4,52 

zrealizowanie założonego planu i programu zajęć 4,47 

przejrzystość i obiektywność stosowanych zasad oceniania 4,44 

stosunek do studentów 4,40 

sprzyjanie dyskusji 4,36 
Oceny  

najniższe 
umiejętność przekazywania wiedzy 4,36 

dostępność dla studentów (w czasie zajęć i poza zajęciami) 4,31 

Na Wydziale Nauki o Zdrowiu najwyżej oceniono pracę nauczycieli zatrudnionych w następujących 

jednostkach: 

 Klinika Geriatrii: ocena ogólna 4,77 

 Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego: ocena ogólna 4,76 
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4.9 | Ocena nauczycieli w opinii studentów English Division 

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

Division19 (ED) dotyczących 453 nauczycieli akademickich WUM prowadzących zajęcia w języku 

angielskim (zatrudnionych w 72 jednostkach dydaktycznych Uczelni)20. 

Studenci ED ocenili pracę nauczycieli akademickich WUM niżej niż osoby studiujące w języku polskim 

(ogólna średnia ocena 4,30 w porównaniu z 4,41 w skali całej Uczelni). Słabiej oceniono wszystkie 

analizowane aspekty pracy nauczycieli, chociaż w przypadku oceny dotyczącej sprzyjania dyskusji różnica 

jest ledwo uchwytna. Największe różnice dotyczą dostępności dla studentów (średnia 4,15 ED vs. 4,32 

WUM) i zrealizowania założonego programu zajęć (średnia ED 4,28 vs. 4,45 WUM). 

 

Rysunek 24: Średnie oceny wystawione nauczycielom  prowadzącym zajęcia na English Division 

Dodatkowo, studenci ED ocenili kompetencje językowe nauczycieli akademickich prowadzących z nimi 

zajęcia (proficiency in English, including competency in medical English). Średnia ocena biegłości 

nauczania w języku angielskim na WUM wyniosła 4,3 (w skali 1-5). Najwyższą średnią ocenę w tym 

zakresie uzyskali nauczyciele I WL (4,45), niższą pracownicy II WL i WLD (4,39) oraz WNoZ (4,35). 

 

  

                                                      
19

 wyniki obliczone na podstawie opinii 765 studentów English Division II Wydziału Lekarskiego (studenci studiów 4- i 6- letnich) oraz  

3 studentów ED Wydziału Lekarsko-Dentystycznego 
20

 72 jednostki dydaktyczne WUM, w tym 41 jednostek  I WL, 21 jednostek  II WL, 5 jednostek WLD i 5 jednostek WNoZ. 
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5 | Analiza odpowiedzi na pytania otwarte 

W bazie odpowiedzi na pytania otwarte zawarte w ankiecie, po eliminacji pustych rekordów, uwag typu 

„nie mam zdania”, „nie mam uwag” oraz wpisów, w których studenci wskazywali powody, dla których nie 

dokonali oceny zajęć21, znalazło się łącznie 12 178 wypowiedzi. Zdecydowana większość odnosi się do 

osób prowadzących zajęcia. 

Wszystkie uwagi zostały dokładnie przeanalizowane na potrzeby niniejszego raportu. Ich szczegółową 

analizą zajmą się Uczelniany i Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia, jak również kierownicy 

jednostek dydaktycznych i ocenieni nauczyciele. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż wypowiedzi opisowe 

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

i nauczycieli z perspektywy studentów. 

Wśród uwag dominują komentarze pozytywne (70% wszystkich uwag). Respondenci najczęściej 

wypowiadali się na temat nauczycieli budzących szacunek i uznanie, posiadających olbrzymią wiedzę 

i umiejętność jej przekazywania. Część pozytywnych komentarzy dotyczyła konkretnych zajęć, ich 

zawartości merytorycznej. Blisko co czwarta uwaga miała zabarwienie negatywne. Z punktu widzenia 

oceny i poprawy jakości kształcenia w Uczelni, istotnym jest zidentyfikowanie zarówno cech budzących 

najwięcej negatywnych emocji (słabych stron), jak i mocnych stron zajęć i nauczycieli. 

Ponad 40% wszystkich uwag pochodzi od studentów I WL. Autorami ponad co piątego komentarza (21%) 

są studenci II WL (z czego 4% stanowią komentarze osób studiujących na English Division). Studenci 

WNoZ sformułowali ok. 19% wszystkich opinii, WF 11%, a WLD 10%. 

Uwagi studentów dotyczyły 698 przedmiotów nauczanych na WUM. Liczba komentarzy do zdecydowanej 

większości przedmiotów była niewielka (maksimum kilkanaście). Ta, stanowiąca ponad 82% ocenionych 

przedmiotów, grupa zgromadziła 25% wszystkich wypowiedzi.  

liczba  

komentarzy 

liczba przedmiotów  

z komentarzami 

% ocenionych 

przedmiotów 

% wszystkich 

komentarzy 

1-19 575 82 25 

20-49 75 11 19 

50-99 27 4 16 

100 do 300 17 2 25 

powyżej 300 4 1 16 

 

  

                                                      
21 do najczęściej wymienianych powodów należało nieuczęszczanie na zajęcia i/lub zaliczenie przedmiotu w uczelni 
zagranicznej (w ramach programu wymiany międzynarodowej, np. LLP-Erasmus). 
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Ponad 40% wszystkich opinii zgromadziła niewielka grupa 21 przedmiotów, w kontekście których pojawiło 

się najwięcej komentarzy (powyżej 100). W poniższej tabeli zaprezentowano spis tych przedmiotów. 

Nazwa przedmiotu liczba komentarzy 
% wszystkich 
komentarzy 

Choroby wewnętrzne 610 5,01 

Fizjologia 606 4,98 

Biochemia 360 2,96 

Patofizjologia 331 2,72 

Mikrobiologia 281 2,31 

Pediatria 278 2,28 

Biofizyka 275 2,26 

Patomorfologia 267 2,19 

Chirurgia 205 1,68 

Farmakologia z toksykologią 196 1,61 

Immunologia 189 1,55 

Biologia medyczna 188 1,54 

Anatomia 184 1,51 

Wychowanie fizyczne 148 1,22 

Psychiatria 127 1,04 

Chirurgia stomatologiczna 124 1,02 

Choroby zakaźne 119 0,98 

Neurologia 119 0,98 

Psychologia lekarska 112 0,92 

Dermatologia z wenerologią 108 0,89 

Diagnostyka laboratoryjna 104 0,85 

Szczegółowa analiza zebranych danych pozwala na sporządzenie zestawienia pokazującego rozkład liczby 

komentarzy zgłoszonych na poszczególnych kierunkach studiów. Zdecydowana większość uwag 

odnotowanych na I WL (98%) i blisko 2/3 na II WL (64%) została zgłoszona przez studentów kierunku 

lekarskiego. Na WLD ponad 93% uwag pochodzi od studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, a na 

WNoZ blisko 42% od studentów pielęgniarstwa. Na WF źródłem ponad 88% komentarzy byli studenci 

farmacji. Zestawienie liczby uwag na poszczególnych kierunkach przedstawia poniższa tabela. 
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Wydział/kierunek 
liczba 

komentarzy 

% komentarzy 

w ramach 
Wydziału 

% komentarzy 

w ramach 
Uczelni 

IWL 

 

Audiofonologia 55 1,1 0,45 

Elektroradiologia 59 1,2 0,48 

Lekarski 4780 97,6 39,25 

Logopedia ogólna i kliniczna 2 0,0 0,02 

ogółem I Wydział Lekarski: 4896 100,0 40,20 

IIWL 

  

4-year programme 124 4,9 1,02 

6-year programme 340 13,5 2,79 

Fizjoterapia 448 17,8 3,68 

Lekarski 1598 63,5 13,12 

ogółem II Wydział Lekarski: 2515 100,0 20,65 

WLD 

 

Higiena stomatologiczna (specjalność) 49 4,0 0,40 

Lekarsko-dentystyczny 1144 93,2 9,39 

Techniki dentystyczne 35 2,9 0,29 

ogółem Wydział Lekarsko-Dentystyczny: 1228 100,0 10,08 

WF 

 

Analityka medyczna 150 11,6 1,23 

Farmacja 1139 88,4 9,35 

ogółem Wydział Farmaceutyczny: 1289 100,0 10,58 

WNoZ 

 

Dietetyka 301 13,4 2,47 

Pielęgniarstwo 936 41,6 7,69 

Położnictwo 362 16,1 2,97 

Ratownictwo medyczne 216 9,6 1,77 

Zdrowie publiczne 435 19,3 3,57 

ogółem Wydział Nauki o Zdrowiu: 2250 100,0 18,48 

ogółem WUM 12178 - 100 
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5.1 | Komentarze pozytywne 

Komentarze pozytywne stanowiły 70% wszystkich uwag zgłoszonych przez studentów. W swoich 

wypowiedziach pozytywnych respondenci podkreślali: 

 Cechy osobowe nauczycieli prowadzących zajęcia: otwartość, wyrozumiałość, życzliwość, kulturę 

osobistą, stosunek do studentów, np. 

„Miła, sympatyczna i kompetentna osoba z dużą wiedzą. Mająca w sobie dużo spokoju 

i wyrozumiałości wobec studentów” 

„Najlepszy asystent z jakim miałem zajęcia. … życzliwe podejście do studenta, …, a do tego bardzo 

miła i sympatyczna”...  

„Kulturalny, prostudencki, doskonały nauczyciel, zainteresowany przedmiotem i potrafi zainteresować 

studentów!!!!”  

 Cechy lekarza: kompetencje zawodowe, stosunek do pacjentów, np. 

„Wspaniały lekarz, …, dba bardzo o pacjentów!” 

„Wspaniały lekarz, któremu wciąż chce się uczyć studentów” 

„Kompetencja, cierpliwość do studentów oraz pacjentów” 

 Cechy nauczyciela akademickiego: wiedzę, kompetencje, rzetelność, przygotowanie do zajęć, 

zorganizowanie, umiejętności przekazywania posiadanej wiedzy, komunikatywność, chęć udzielania 

wyjaśnień i tłumaczenia niezrozumiałych elementów zajęć, umiejętność zainteresowania wykładanym 

przedmiotem, sprawiedliwość oceniania, etc. np. 

„Jestem pod olbrzymim wrażeniem rozległej wiedzy …, badań jakie przeprowadziła oraz jej osiągnięć 

w tej dziedzinie ”... 

„Charyzmatyczna prowadząca. Potrafiła zainteresować pełną salę studentów, którzy początkowo nie 

wykazywali najmniejszej woli współpracy. Brawurowe prowadzenie wykładów i ćwiczeń/seminariów” 

„… to jedna z najbardziej profesjonalnych, przygotowanych do zajęć i konkretnych osób jakie dane mi 

było spotkać, możliwość współpracy to zaszczyt i przyjemność zarazem” 

„Prawdziwy pedagog. Wymagający, ale skłonny do pomocy ”... 

„Fantastyczny wykładowca, inspiruje studentów, pobudza do samodzielnego myślenia. Osoba 

kompetentna i potrafiąca bardzo ciekawie prowadzić zajęcia ”... 

„… chętnie dzielił się swoją wiedzą i odpowiadał na pytania studentów, wszystko dokładnie wyjaśniał 

i tłumaczył nawet po kilka razy, jeśli była taka potrzeba ”... 

„… osoba kompetentna, posiadająca dużą wiedzę, potrafiąca ją przekazać w sposób zrozumiały, 

sensowny i bardzo ciekawy”... 

„Słuchanie … na seminariach to czysta przyjemność. Potrafi zaciekawić tematem i wszystko dobrze 

objaśnia” 

„Najwspanialszy Nauczyciel, z jakim było mi mieć przyjemność spotykać się na zajęciach. Ogromna 

wiedza, doświadczenie …, a także - rzadko spotykane wśród pracowników Uczelni - szacunek dla 

studentów i wielka chęć pomocy. Dziękuję! Pan Profesor … to największy autorytet!” 

„Uważam że jest ona bardzo dobrym asystentem, który ocenia bardzo sprawiedliwie” 

„Jeden z najlepszych prowadzących zajęcia, z którymi miałem do czynienia. Bardzo kompetentny 

i charyzmatyczny. Potrafi zainteresować tematem, przeprowadza ciekawe doświadczenia i tłumaczy 

temat zajęć bardzo klarownie. Pozytywnym nastawieniem do studentów powoduje chęć nabywania 

wiedzy” 
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„Otwarty, zawsze dostępny dla studentów, łatwość nawiązania kontaktu, … chętny by wyjaśnić 

zagadnienia z wykładu ... Przygotowany na zajęcia ”... 

5.2 | Komentarze negatywne 

W uwagach krytycznych studenci najczęściej zwracali uwagę na: 

 „przeładowanie” programu niektórych przedmiotów lub ich realizację w nieodpowiednim momencie 

planu studiów, np. 

„Myślę, że pomimo wartości urozmaicającej, jaką miały treści dotyczące starożytnej greki, nie były 

one nieodzownym elementem i tak już przeładowanego programu zajęć z łaciny”  

„Takie zajęcia powinny być przeprowadzone w październiku, a jeszcze lepiej na I roku. Otrzymaliśmy 

wiele cennych wskazówek praktycznych odnośnie pisania pracy magisterskiej. Szkoda, że tak późno” 

„Zajęcia tego rodzaju powinny być przeprowadzane na pierwszym roku w pierwszym semestrze” 

 brak spójności pomiędzy zawartością merytoryczną prowadzonych zajęć i kończącego te zajęcia 

kolokwium/egzaminu, np. 

„Zadania przerabiane na ćwiczeniach nieadekwatne do tych pojawiających się na kolokwium, gdzie 

poziom zadań znacznie wyższy i trudniejszy” 

„za mało wiedzy użytecznej i potrzebnej do egzaminu, … mało sprecyzowane wymagania do 

egzaminu” 

„…kryteria zaliczenia przedmiotu nie są jasne, na egzaminie pisemnym pojawią się pytania ułożone 

przez innych prowadzących x lat temu, z treści które nie były nawet poruszane na zajęciach. Może 

gdyby jasno ustalić tematy - SYLABUS! - egzamin można byłoby zdać na dobrą ocenę” 

„Szanuję … za wiedzę i za chęć jej przekazania w ramach codziennych "pogadanek" ze studentami, 

ale nie rozumiem, dlaczego informacje z "Interny" Szczeklika … uważa za nieprawidłowe 

i nieprawdziwe, oraz uznaje tylko swoją wersję np. schematu leczenia itp. Nie ma mowy o żadnej 

dyskusji. Sytuacja, kiedy na kolokwium u … uczymy się tego, co nam powiedział, a za chwilę na 

egzamin musimy to wymazać z pamięci, jest kuriozalna” 

 niskie kompetencje osób prowadzących zajęcia, np.  

„Przez pięć lat studiów nigdzie nie było równie niekompetentnego asystenta. Porażająca nieznajomość 

tematu, błędna interpretacja zdjęć (najpierw … opisuje zdjęcia i tłumaczy co widzimy, a potem 

pojawia się opis i okazuje się, że to zupełnie inna choroba), stracony tydzień zajęć”  

„Moim zdaniem … wydaje się być osobą niekompetentną. Pierwszy raz w trakcie całych studiów 

spotkałam się z taką sytuacją. … sam nie wie, co widać na zdjęciach rtg, więc nie jest w stanie 

nauczyć nas ich oceny. …, jestem kompletnie rozczarowana zajęciami” 

„Z całym szacunkiem dla …, ale jej brak kompetencji jest rażący, nawet dla przeciętnego studenta ... 

Po wytłumaczeniu nam przez … jak powinna wyglądać punkcja lędźwiowa jeden z lekarzy zapytał się 

nas skąd bierzemy takie "głupoty". Prowadzenie zajęć przez osoby nie posiadające wiedzy i czytające 

z błędami slajdy z prezentacji, nie powinno mieć miejsca na uczelni o tak dobrej renomie” 

„Zapewne dla wielu osób … jest autorytetem ale sądzę że informacje przekazywane przez niego były 

nieaktualne. Ciekawe jak inni neurolodzy odnieśliby się do jego teorii, że "na SM chorują osoby 

ubogie, które spożywają posiłki aluminiowymi sztućcami na aluminiowych talerzykach" 
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 niską jakość materiałów dydaktycznych/prezentacji, w tym błędy ortograficzne, np.  

„Przeźrocza sprzed stu lat, bardzo cicha i niewyraźna mowa, klepanie tego samego od x lat. Czasem 

jakiś błysk niedowierzania w oku kiedy jakiś student okaże się mniejszym ignorantem niż się … 

spodziewała. Ogólnie jedne z najnudniejszych zajęć”  

 „Seminarium z badania ortopedycznego to przestarzały niewyraźny film, z nieaktualnymi 

informacjami, puszczany po to, by … mógł wyjść w czasie zajęć ”... 

„Slajdy były zawsze czytane nigdy nie omawiane” 

„Prezentacje przepisane z podręcznika, na zajęciach czyta ze slajdów a od siebie nic nie doda. Nie 

potrafi odpowiedzieć na pytania i nic nie tłumaczy” 

„Prowadząca niestety nie umie w ogóle przekazać wiedzy studentom, posługuje się staromodnymi 

metodami, jak rzutnik i nieczytelne slajdy, przedstawia tabelki z lat 60., nie zwraca uwagi na to co 

jest ważne ”... 

„Seminaria ograniczające się do przeczytania prezentacji” 

„Wykłady przepisane w całości z książki i przedstawione w formie prezentacji. Proponuję, aby Pani 

coś dodawała od siebie, a nie czytała slajdy w całości. Studenci nie są ślepi, potrafią czytać i pisać” 

„Prowadząca nie ma pojęcia i czym mówi. Czyta slajdy, bez zrozumienia czytanego tekstu. Na 

zadawane pytania odpowiada z przekąsem - nie jestem lekarzem, mogę dowiedzieć się na następne 

zajęcia, albo, że to nie jej prezentacja. Nie rozumiem w takim razie, dlaczego ta Pani prowadzi te 

zajęcia skoro nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi. … Nie jedno z nas - studentów ma o wiele 

większą wiedzę od tej pani ...” 

 „niech ktoś temu Panu powie, żeby poprawił błędy ortograficzne w prezentacjach, bo to boli” 

„… nie dość, że czyta swoje wykłady kropka w kropkę z prezentacji to ma w nich jeszcze ogromną 

ilość rażących błędów ortograficznych, co jest już nie do zaakceptowania ”... 

„Błędy ortograficzne na slajdach, które były nam przedstawiane” 

 niedostateczne umiejętności dydaktyczne nauczycieli akademickich 

„Pani doktor jest bardzo mądra tylko nie umie zupełnie przekazać tej wiedzy. Chciała nas wszystkiego 

nauczyć co okazało się niemożliwe i w końcu nic się nie nauczyliśmy” 

„Prowadząca … zupełnie nie potrafi przekazywać wiedzy, nie umie zainteresować tematem, nietrafnie 

dobiera tematy wykładów. Ćwiczenia grupowe są dziecinne i nieefektywne, prowadząca zupełnie nie 

potrafi zapanować nad dużą liczbą studentów” 

„Prowadzący nie najlepiej radzi sobie z przekazaniem studentom swojej wiedzy, jednocześnie 

zmniejszając znaczenie niektórych postaci czy odkryć/wynalazków. Student, który nie interesuje się 

tą dziedziną, z zajęć wyjdzie z przekonaniem, że aż do dwudziestego wieku panował brud, smród 

i ubóstwo, ludzie wierzyli w czary i nie mieli bladego pojęcia o anatomii i fizjologii, a ludzie tacy jak 

np Galen to bajkopisarze, fantaści i kompilatorzy cudzych tekstów” 

 słabe zainteresowanie nauczycieli prowadzonymi zajęciami i/lub wychodzenie podczas zajęć 

„Prowadząca czyta prezentacje multimedialne koleżanki, sama uważa, że przedmiot jest nudny 

włącznie z prezentacjami. „Kolejne nudne zagadnienie i nudna prezentacja''. … notorycznie się 

spóźnia, gdy pada pytanie … poleca sprawdzić zagadnienie w Internecie … Totalny brak 

zainteresowania ...” 

„To państwo sobie zbadajcie pacjenta a ja zaraz przyjdę - po przyjściu żadnego odniesienia do 

wspomnianego pacjenta. I taki scenariusz na każdych zajęciach” 
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„Uważam, że szef kliniki uniwersyteckiej ze względu na stanowisko, które dobrowolnie objął powinien 

chociaż minimum uwagi poświęcić ludziom, których kształceniem oficjalnie się zajmuje. Według mnie 

poprowadzenie seminarium wstępnego lub jakikolwiek przejaw zainteresowania, chociażby 

przywitanie studentów pierwszego dnia na oddziale (co jest bardzo częstym zwyczajem w innych 

klinikach) byłoby mile widziane ”... 

„W ciągu całego semestru … na sali klinicznej pojawił się ok. dwa razy na kilka minut, nie licząc 

kwalifikacji pacjenta do zabiegu czyli podejścia bez rękawiczek, zajrzenia z ok. 2 metrów do jamy 

ustnej i rzucenia w kierunku studenta sławnego: "Czyścimy!". Rzadko kontrolował wspomniane 

"czyszczenie", bardzo często wychodził z Zakładu przed zakończeniem wykonywania zabiegów ”... 

„W czasie trwania bloku zajęć asystent pojawił się dopiero ostatniego dnia - na kolokwium. W czasie 

trwania bloku nie przeprowadził żadnych zajęć, nie wyznaczył zastępstwa, nie wykazał żadnego 

zainteresowania grupą” 

„Widzieliśmy asystenta przez cale 2 tygodnie tylko przez 15 minut, bo cały czas był zajęty czymś 

innym ”... 

 niepunktualność i/lub nieobecność nauczycieli 

 „Jej nieobecności oraz regularne spóźnienia na umówione terminy kolokwiów (od 1,5 do ponad 5 

godzin) uniemożliwiają przygotowywanie i uczęszczanie na inne zajęcia ”... 

„… spóźniała się na kolokwia nawet 3 godziny co uważam za nieodpowiednie” 

„Na zajęcia spóźnia się lub nie przychodzi, a czasem przychodzi i nie prowadzi zajęć. Na kolokwia 

spóźnia się min. 2 h (rekord 7)...” 

„Bardzo niemiły prowadzący. Nie wpuszcza na zajęcia za spóźnienie, a sam się spóźnia” 

„… potrafiła w ogóle nie pojawić się na zajęciach, spóźniona powyżej pół godziny była prawie zawsze 

”… 

„W punkcie dot. punktualności żałuję, że nie ma punktów ujemnych. Umawianie się z … jest nie do 

przyjęcia, gdyż potrafi się spóźniać 3 godziny ”... 

 nieprzestrzeganie/zmianę ustalonych zasad postępowania 

„… na zajęciach wprowadza własne reguły i zasady - niezgodne z tym, co ustalił z nami Zakład 

Propedeutyki. Dla … jedna nieobecność którą umożliwił nam … nie jest do uszanowania. … nakazuje 

nam odrabianie, ”... 

„Zaliczenie miało być praktyczne …, w dniu zaliczenia okazało się, że jest teoretyczne (test) 

i niesprawdzane” 

„Strasznie nędzny nauczyciel, umawia się na jedno robi drugie, chamska, złośliwa, przed egz nie 

wiedzieliśmy o nim nic, zakres egz był większy od materiału jaki przerobiliśmy ”... 

„Gdy podane są dokładnie kryteria tego, co obowiązuje na konkretne kolokwium wstępne na 

ćwiczeniach, to prowadzący powinien się tego trzymać, a nie pytać z zupełnie innego materiału ...” 

 brak obiektywizmu w ocenie wiedzy studentów 

„… lekceważąca, nieobiektywna w ocenie ...” 

„… bardzo nieobiektywny, faworyzuje pewne osoby, na inne kompletnie nie zwracając uwagi ”... 

„Najgorszy nauczyciel akademicki z jakim miałem do czynienia. Nieobiektywny, potrafiący tylko 

straszyć, a nie uczyć, studentów ”... 
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„Kolokwium było bardzo nieobiektywne, nie wiadomo było, za co stawiane są takie a nie inne oceny, 

ponadto … od jednych wymagał wiedzy podstawowej, a od innych wysoce specjalistycznej 

i informacji, które nie były przekazywane na seminariach, nie były też dostępne w zalecanych 

podręcznikach” 

„… jest wiecznie roztargniony, nieprzygotowany do zajęć, bardzo nieobiektywny. Faworyzuje niektóre 

osoby (zwłaszcza ładne studentki) ”... 

„… Myślę, że prowadząca powinna … wszystkich traktować w ten sam sposób i obiektywnie oceniać 

tym czasem można było odnieść wrażenie podziału na 'lepszych' i 'gorszych' ”... 

 niską kulturę osobistą nauczycieli, brak szacunku dla innych 

„… jest człowiekiem bez kultury osobistej i szacunku dla innych - współpracowników (sekretarki) 

i studentów ”... 

„Prowadząca dużo czasu na zajęciach spędza z telefonem przy uchu, załatwiając swoje prywatne 

sprawy” 

„… Nie traktuje studentów z szacunkiem do tego stopnia, że obraża niektóre osoby przy wszystkich, 

stosując niewybredne i raniące komentarze ...” 

 „… przez 3/4 zajęć rozmawia przez telefon. Jest to niezwykle irytujące ponieważ pacjenci czekają na 

fotelu i zamiast spędzić na nim pół godziny, siedzą często 3, zupełnie bez sensu ”... 

„Prowadzącemu przede wszystkim brakuje kultury osobistej. Siedzi na zajęciach w kapturze, 

z rękoma w kieszeni, żuje gumę. Poza tym pali papierosy bezpośrednio przed wejściem do zakładu … 

Bez szacunku odnosi się do studentów. Użycie zwrotów i proponowanych przez tego pana zachowań 

w pracy lekarza groziłoby co najmniej utratą zdrowia lub życia z rąk pacjentów” 

„Prowadzenie zajęć w czapce i siedząc na stole po turecku nie przystoi wykładowcy akademickiemu 

i jest przeze mnie odbierane, jako brak szacunku ”... 

„Stosunek … do studentów jest karygodny - określenie studentki per "idiotka" czy "debilka" nie 

powinno mieć miejsca ”... 

„Ta pani w ogóle nie powinna prowadzić zajęć ze studentami. Jej stosunek do studentów jest 

skandaliczny!!! Od momentu, kiedy przekroczy się próg jej gabinetu, bezustannie krzyczy na 

studentów i ich poniża. Wykorzystuje przy tym niewybredne słownictwo … Według tej pani każdy 

student jest głupi. Jej chamstwo i arogancja nie mają granic. Do swoich pacjentów również odnosi się 

nieuprzejmie. Nie rozumiem, co ta pani robi w klinice, skoro tak bardzo nienawidzi studentów?... Za 

wszelką cenę stara się każdego zastraszyć i poniżyć. Jeszcze nigdy nie spotkałam się z takim 

zachowaniem i nigdy nie brałam udziału w tak żenujących i skandalicznych zajęciach.” 

„… lekceważy studentów, umawia się na egzamin, po czym godzinę przed go odwołuje, żeby następny 

termin ustalić za 2-3 miesiące” 

„… nie jest dostępny dla studentów. Przez pół roku nie jest w stanie ustalić daty egzaminu” 

„Przykro mi to stwierdzić, ale pierwszy raz spotykam się, aby osoba prowadząca zajęcia – w dodatku 

z tak wysokim stopniem naukowym, a co za tym idzie intelektualnym, odnosiła się w tak prymitywnie 

nieprzyjemny sposób do studenta. … poniżał mnie przy reszcie grupy, wypowiadając kąśliwe uwagi 

dotyczące zarówno mojego statusu materialnego … jak i różnych aspektów życia, m.in. towarzyskiego 

”... 

 dyskryminowanie ze względu na płeć, arogancja, używanie wulgarnego słownictwa 

„Prowadzący o niezwykłym wręcz braku szacunku dla studenta, zwłaszcza dla kobiet. Skandaliczne 

zachowanie podczas egzaminu, podczas którego … używał wulgaryzmów ...” 
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„Specyficzny, wręcz wulgarny i bezczelny sposób kontaktu ze studentami, poprzez niemoralne żarty 

i zwroty w stosunku do studentek” 

„Jeden z najgorszych asystentów na CAŁEJ UCZELNI!!! Chamski, arogancki, pasywnie-agresywny” 

„… doprowadziła studentkę do płaczu swoim chamskim zachowaniem i brakiem wyrozumiałości. 

Krzyczy, poniża, lekceważy studentów i wymaga zamiast uczyć!!!” 

„Niemiły dla studentów, nieodpowiednie, wulgarne, chamskie zachowanie  i wypowiedzi” 

„Zwyczajny cham, używa niecenzuralnego języka nie tylko przy studentach, ale i przy pacjentach ”... 

„Poniżanie i upokarzanie studentów, gdy pacjentka, którą student rehabilitował przez 2 dni zmarła od 

… usłyszał cytuję "Gratuluję ma pan 100% skuteczność". Był opiekunem roku a mimo to nie 

zainteresował się patologią panującą na jego oddziale” 

„W czasie zajęć niejednokrotnie z ust … padały dwuznaczne słowa w stronę studentek, podczas 

zaliczenia przedmiotu nie wszyscy byli traktowani na równi, … faworyzował studentki, polecał się 

"ładnie uśmiechnąć" albo "zadzwonić do niego" bądź też "pochylić", chwalił ubiór dziewcząt, 

komplementował, co rzadko spotykało się z zadowoleniem z ich strony. Pozwalał sobie na pytania 

o życie prywatne, partnerów itp. ”... 

 „Stosunek do studentów podczas objaśnień karygodny - padające ze strony … niesmaczne uwagi pod 

kątem mężczyzn do pewnego czasu śmieszyły, ale po chwili stawały się po prostu obelżywe” 

„… faworyzowanie kobiet!” 

„w sposób ordynarny/ seksistowski odnosi się do studentów” 

„Seksista i szowinista. Język jakim zwracał się do mojej koleżanki woła o pomstę do nieba” 

 publiczne mówienie o swoich prywatnych problemach i kłopotach 

„Ten pan bez przerwy na zajęciach wyżalał się przed nami, że zlikwidowano jego oddział. Twierdził że 

nie ma sekretarki więc nie podpisze indeksów oraz że skoro WUM nie ma dla niego czasu to on też nie 

ma go dla studentów” 

„Sfrustrowany człowiek, wyładowujący swoje emocje na studentach. Na każdych zajęciach 

musieliśmy minimum przez 15 min. słuchać jak to został źle potraktowany przez szpital w którym 

pracował, przez uczelnię, ogólnie przez wszystkich. Gdy próbowaliśmy się z nim umówić na 

zostawienie indeksów, powiedział, że … skoro uczelnia ma go w dupie to i on ją też ma w dupie 

(dokładnie takich słów użył)” 

„Z … miałam kontakt tylko na wykładzie, niestety była tak przejęta faktem krytyki jej wykładu …, że 

nie zdołała nam przekazać ŻADNEJ wiedzy, poza tym, że "to jest logarytm, logarytmy to chyba każdy 

miał w liceum", niestety nie dzieląc się informacją, odnośnie czego ten logarytm na wykładzie się 

pojawił” 

„Pan bardzo dużo mówi o sobie, niestety mało o przedmiocie i temacie. Szkoda” 

„… 70% zajęć i wykładów to dygresje pani prowadzącej dot. jej życia prywatnego i zawodowego. nic 

nie wyniosłam z tego przedmiotu. Szkoda.” 

„… ma ogromny problem z oddzieleniem życia prywatnego od zawodowego. Przez pierwsze 30 min 

zajęć trzeba słuchać co nowego wydarzyło się w życiu osobistym pani doktor, czy ma kto dziś odebrać 

ze szkoły dzieci pani doktor i co nowego wymyśliły dzieci pani doktor. Kolejny temat, na który pani 

doktor nie oszczędza czasu zajęć to jej stosunki z pozostałymi pracownikami zakładu. Ponadto 

nieodzownym elementem zajęć jest też obgadywanie studentów i podkreślanie jak wielką krzywdę 

robimy pani doktor tym, że w ogóle jesteśmy (… zwierzyła się nam nawet, że musi się modlić, 

żebyśmy nie weszli jej na głowę). Kolejny etap to już na szczęście przejście do właściwego tematu 

zajęć. Oczywiście zajęcia przebiegają w różnej atmosferze w zależności od nastroju … w danym dniu 

i tego czy w przerwie się z kimś nie pokłóciła, ponieważ wtedy niechęć i złość … w stosunku do 

studentów i całego świata da się wyczuć z każdym zdaniem ...” 
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Marginalnym w skali Uczelni, ale poważnym, podlegającym karze dyscyplinarnej problemem jest 

prowadzenie zajęć pod wpływem alkoholu. 

„... Zajęcia były prowadzone w formie wielkiego krzyku i stresu. Dodatkowo wszyscy wyczuwali od … 

zapach wysokoprocentowego alkoholu, który nasilał się po wielokrotnych jego wyjściach podczas 

zajęć” 

„… z wódką w ręku nigdy go nie widziałam, ale nie raz powiew alkoholu powalał na kolana” 

„… Jednak najbardziej rażącym był zapach alkoholu, którego nie dało się nie wyczuć od …  i jednego 

ze starszych asystentów w zakładzie” 

 „… powinien zadbać o to, żeby na zajęciach nie było czuć od niego alkoholu i żeby nie wyglądał, 

jakby być na kacu” 

„FATALNIE!! za każdym razem czuć było od niego alkoholem, często nie przychodził na zajęcia i ktoś 

musiał go zastępować. Traktował studentów jak kupę gnoju”... 

 „Notorycznie na zajęciach czuć było od niego alkohol, czasami w ogóle się na nich nie pojawiał i na 

ostatnią chwilę musiało być organizowane za niego zastępstwo ”... 

„… często było czuć od niego alkohol. Jest to wręcz karygodne, widać było, że na zajęciach stawia się 

nietrzeźwy” 

„Od pana … w trakcie zajęć można było wyczuć alkohol ”… 

„Od pana prowadzącego niestety podczas każdych zajęć śmierdziało alkoholem” 

„Pan … nie powinien prowadzić zajęć, ponieważ widać, że nadużywa alkoholu (ewidentnie można 

wyczuć na zajęciach zapach alkoholu). Jego stosunek wobec studenta jest w dużej mierze 

uzależniony od stanu upojenia alkoholowego. Zdarzało się, że ubliżał studentom w trakcie zajęć. 

Również jego wybuchowe, niczym nie uzasadnione zachowania przeszkadzają w uczestniczeniu 

w zajęciach. … potrafi bez żadnej konkretnej przyczyny cisnąć skryptem o stolik, zacząć krzyczeć 

i wyjść z sali trzaskając drzwiami” 

„Pan … pojawiał się na zajęciach pod wpływem alkoholu, wyraźnie było to czuć w oddechu. Nie ma dla 

mnie gorszej dyskwalifikacji prowadzącego” 

„Pan przychodzi do pracy po kieliszku... Ale dzięki temu ma lepszy humor, więc już sama nie wiem co 

gorsze. Na jednych zajęciach wręcz nas wyklinał - to nie do przyjęcia” 

„Problem … jest wszystkim znany. Co roku każdy się oburza, … dalej pracuje” 

 „Prowadzący wielokrotnie sprawiał wrażenie bycia pod wpływem napojów (wysoko)procentowych” 

„Przylgnął pseudonim "Pan %/ Pan Winko"- niepokojące” 

„Widać że ten człowiek ma wielką wiedzę i potrafi przedstawić ją w zrozumiały sposób. Szkoda że 

pije” 

„prowadzący wielokrotnie prowadził zajęcia pod wpływem alkoholu. wśród studentów są liczne 

dyskusje na ten temat, jest on także obiektem drwin. podobno problem ten jest poruszany od kilku 

lat, a … wciąż pracuje w zakładzie. niestety jego "stan" dość drastycznie wpływa na sposób 

prowadzenia zajęć  - gdy można wyczuć od niego alkohol, jest agresywny werbalnie i nieprzyjemny … 

mam nadzieję, że WUM nie będzie dłużej krył alkoholika, bo to nie jest działanie, które może mu 

pomóc, a lekarze powinni o tym wiedzieć. to źle pojmowana solidarność z kolegami. poważnie myślę 

o poruszeniu tego tematu publicznie” 
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5.3 | Komentarze studentów English Division 

Spośród 469 komentarzy osób studiujących w języku angielskim, 445 dotyczyło nauczycieli. Ogółem 

odnotowano 337 (76%) komentarzy pozytywnych, 83 (19%) negatywne oraz 25 (6%) neutralnych. 

Studenci 6-year programme wpisali 330 komentarzy odnoszących się do nauczycieli, z czego 248 (75%) 

było pozytywnych, 64 (19%) negatywnych, zaś 18 (5%) miało charakter neutralny. Studenci 4-year 

programme podali 115 komentarzy dotyczących nauczycieli: 89 (77%) to uwagi pozytywne, 19 (17%) 

negatywne, a 7 (6%) neutralne. 

Komentarze pozytywne, poza dobrą opinią o pracy danego nauczyciela, najczęściej podkreślały takie 

aspekty jak:  

 szacunek i dostępność dla studentów (życzliwość, cierpliwość, uprzejmość, punktualność, 

znajdowanie czasu na dodatkowe wyjaśnienia, nie ignorowanie pytań/wątpliwości studentów, 

sprawiedliwość w ocenie, (szybkie) odpowiadanie na maile / informowanie o wynikach kolokwiów, 

dostępność dla studentów, także poza zajęciami); 

 umiejętne przekazywanie wiedzy (komunikowanie się w sposób jasny, uporządkowany, dbanie 

o bycie dobrze zrozumianym, klarowne wyjaśnianie wszelkich niejasności/zawiłości, podkreślanie i/lub 

kilkukrotne powtarzanie istotnych treści, sprawne posługiwanie się językiem angielskim); 

 „zarażanie pasją” (przekazywanie studentom swojego zainteresowania nauczanym przedmiotem, 

entuzjazm, zaangażowanie);  

 rzetelność, staranność (skrupulatne przygotowanie się do zajęć, staranne przygotowanie 

materiałów, uwzględnianie podczas zajęć najnowszej wiedzy z danej dziedziny, wskazywanie 

zagadnień przydatnych na egzaminie, w pracy zawodowej). 

Negatywne komentarze skupiały się na następujących aspektach pracy nauczycieli: 

 lekceważący stosunek do studentów (traktowanie studentów z góry, nieżyczliwie, lekceważąco, 

spóźnianie się, prowadzenie zajęć bez należytego zaangażowania/przygotowania, ignorowanie pytań 

studentów, nieodpowiadanie na maile, niesprawiedliwość w ocenie, faworyzowanie lepszych 

studentów, okazywanie negatywnych emocji lub swoich uprzedzeń, brak otwartości na inne opinie, 

zbyt późne podawanie wyników kolokwiów/przekazywanie materiałów, niedostępność poza zajęciami); 

 niskie umiejętności przekazywania wiedzy (problemy z językiem angielskim, trudności 

w komunikacji, z utrzymaniem uwagi studentów zwłaszcza przy dłuższych zajęciach, prowadzenie 

zajęć polegające wyłącznie na czytaniu slajdów, zbyt szybki lub zbyt wolny sposób mówienia, 

odbieganie od programu/głównego tematu zajęć); 

 niska jakość stosowanych metod/materiałów dydaktycznych (zajęcia zbyt teoretyczne, 

przestarzałe treści programowe i prezentacje, prezentacje niedopasowane do studentów, skupianie 

się wyłącznie na wybranych aspektach, a pomijanie innych, brak notatek/handoutów, chaos 

z terminami zaliczeń, niejasne kryteria zaliczenia). 
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5.4 | Komentarze do ankiety 

Studenci uczestniczący w badaniu zgłosili ponadto liczne uwagi dotyczące samego narzędzia, korzystając 

m.in. ze Skrzynki Jakości.  

W edycji 2012/2013, w odpowiedzi na sugestie studentów, wprowadzono liczne modyfikacje ankiety, 

w tym: 

 powiązano ankietę z systemem Pensum, w celu lepszego dopasowania nauczycieli do 

prowadzonych zajęć, 

 dodano zdjęcia osób prowadzących zajęcia,  

 zwiększono limit nauczycieli akademickich, których można ocenić dla danego przedmiotu z 3 do 10, 

 zwiększono limit znaków w polu do wpisywania komentarzy. 

Ponadto, szata graficzna ankiety została lekko zmieniona, by osiągnąć większą przejrzystość i czytelność 

narzędzia. Problemy zgłaszane przez studentów w roku ubiegłym, chociaż ze zdecydowanie mniejszym 

natężeniem, wystąpiły również w obecnej edycji badania. 

Problem z oceną osoby prowadzącej zajęcia 

Istotnym elementem, na który zwracano uwagę była „niekompletna baza osób prowadzących zajęcia” ze 

studentami. Zdarzało się, że zarówno na liście osób przypisanych do danych zajęć (pobieranej z systemu 

Pensum) i/lub na liście „wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia w WUM” studenci nie mogli znaleźć 

osoby, którą chcieliby ocenić. Ponieważ kwestionariusz przedmiotu nie mógł zostać wysłany bez 

dokonania oceny minimum jednego nauczyciela, by dokończyć jego wypełnianie, studenci nierzadko 

oceniali osobę losowo wybraną z listy. Fakt ten może mieć wpływ na wiarygodność i rzetelność wyników. 

„Brak osoby prowadzącej moje zajęcia w ankiecie uniemożliwia mi ocenę” 

„nie mogę znaleźć swojego prowadzącego”  

„nie znam tego pana, ale spośród wszystkich nauczycieli WUM nie dało się wybrać osoby prowadzącej 

moje ćwiczenia”… 

„niestety mojej prowadzącej nie ma na liście ocenianych nauczycieli, więc zmuszona jestem do 

przypadkowej oceny przypadkowej osoby, gdyż w przeciwnym razie system nie przyjmuje ankiety, którą 

jestem zmuszona wypełnić” 

„Nikt z osób z listy nie miał z nami zajęć. Pole wypełnione tylko na potrzebę przejścia dalej” 

Brak możliwości rzetelnej oceny nauczyciela często wynikał z faktu, iż studenci albo nie pamiętali albo nie 

wiedzieli z kim mieli zajęcia (szczególnie w przypadku zajęć prowadzonych przez wielu nauczycieli). Od 

dwóch lat, w systemie ankietowania zamieszczane są (i na bieżąco uzupełniane) zdjęcia osób 

prowadzących zajęcia, które mają pomóc w ich rozpoznaniu. Niestety, baza zdjęć wciąż nie jest kompletna 

(obejmuje głównie osoby, które przekazały swoje zdjęcia na potrzeby legitymacji pracowniczej WUM).  

 „Prawda jest taka, że nie mam pojęcia, z kim miałam zajęcia” 

„jest mało zdjęć asystentów, a nazwisk nie pamiętam, więc zaznaczyłem asystenta pierwszego z listy” 

„Prowadzący się nie przedstawiają, nie noszą identyfikatorów. Nie wiem kogo oceniam, ale skoro profesor 

to chyba zasługuje na piątkę” 

Po raz kolejny zadaję pytania skąd mam wiedzieć kogo oceniam. Prowadzący się nie przedstawiają nie 

noszą identyfikatorów! Nie ma też zdjęć przy nazwisku. Oceny dokonuję tylko na podstawie wrażenia 

jakie wyniosłam z katedry” 
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Problem z niedopasowaną listą przedmiotów 

Podobnie, jak w roku ubiegłym wiele uwag dotyczyło nieścisłości w liście kwestionariuszy dostępnych na 

indywidualnych kontach studentów w WD. Zdarzało się, że na listach przedmiotów do oceny występowały 

przedmioty, które powinny zostać oznaczone przez Dziekanat jako nieobjęte ankietą, np.  

 przedmioty realizowane w formie e-learningu; 

„szkolenie przebiegło w trybie on-line, ciężko więc ocenić osobę, która tu widnieje” 

„Ten przedmiot polegał jedynie na internetowym zaliczeniu!!!” 

„Trudno oceniać jest osobę prowadząca zajęcia, ponieważ szkolenie i zaliczenie odbywało się on-line, 

przez Internet” 

 praktyki; 

 zajęcia realizowane przez studentów w uczelni zagranicznej, w ramach programów wymiany 

międzynarodowej. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2012 Rektora „w przypadku ewentualnych niezgodności lub niejasności 

danych (np. gdy lista kwestionariuszy widoczna w WD nie jest zgodna z planem studiów realizowanym 

przez studenta w danym roku akademickim), należy skontaktować się z Dziekanatem w celu wyjaśnienia 

sprawy”. Studenci, którym nie udało się wyjaśnić tych nieścisłości nierzadko nie mogli wypełnić „całej 

ankiety” (wszystkich wymaganych kwestionariuszy) i/lub oceniali przedmioty, które nie powinny zostać 

ocenione w ramach badania. Fakt ten może mieć wpływ na wiarygodność i rzetelność wyników. 

W celu rozwiązania powyższego problemu, w edycji 2013/2014 przeprowadzone zostaną dodatkowe 

szkolenia dla pracowników dziekanatów. Ponadto, w systemie Centralnej Bazy Studentów dodana została 

funkcja łatwego odznaczania przedmiotów nieobjętych ankietą, nie tylko całemu rocznikowi studentów, 

ale również indywidualnym studentom.  

W celu zwiększenia rzetelności wyników ankiety 2012/2013, opinie studentów dotyczące oceny praktyk 

nie zostały uwzględnione w raportach z badania (patrz rozdział 1.5). W edycji 2013/2014, wprowadzona 

zostanie nowa ankieta oceny praktyk, dopasowana do tego typu zajęć prowadzonych w Uczelni. 

  



WYNIKI STUDENCKIEJ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 2012/2013 

45  

 

6 | Charakterystyka zbiorowości respondentów 

Analiza danych uzyskanych z Centralnej Bazy Studentów pozwala stwierdzić, że zmiennymi różnicującymi 

fakt udziału w badaniu są wiek, wydział, forma i typ studiów oraz średnia ocena z dotychczasowych 

egzaminów. Płeć nie różnicuje zbiorowości studentów – odsetek kobiet i mężczyzn w obu grupach (tych, 

którzy wzięli udział w badaniu i tych, którzy nie wzięli w nim udziału) jest praktycznie taki sam. Ze 

względów technicznych zabrakło możliwości analizy pod kątem kierunku i roku studiów respondentów. 

Ze względu na konieczność zapewnienia pełnej anonimowości uczestników badania, nie ma możliwości 

porównania wyników ankiety dla rożnych grup zbiorowości studentów.  

 
udział w badaniu 2012/2013 ogółem 

tak nie  

płeć 
mężczyzna 24,4% 24,6% 24,5% 

kobieta 75,6% 75,4% 75,5% 

wiek 

18-20 lat 16,4% 8,1% 13,1% 

21-24 lata 65,6% 55,6% 61,6% 

25-30 lata 14,4% 28,4% 19,9% 

31-35 lat 0,6% 1,4% 0,9% 

36+ lat 3,0% 6,6% 4,4% 

Wydział 

I Wydział Lekarski 31,6% 18,4% 26,4% 

II Wydział Lekarski 19,0% 22,0% 20,2% 

Wydział Farmaceutyczny 10,4% 13,6% 11,7% 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 8,7% 5,4% 7,4% 

Wydział Nauki o Zdrowiu 30,3% 40,5% 34,3% 

forma studiów 

niestacjonarne (wieczorowe) 7,0% 3,7% 5,7% 

niestacjonarne (zaoczne) 6,4% 14,0% 9,4% 

stacjonarne 86,6% 82,3% 84,9% 

typ studiów 

I-go stopnia 24,9% 33,4% 28,3% 

II-go stopnia 14,4% 20,9% 17,0% 

jednolite 60,6% 45,7% 54,7% 

średnia ocena 

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

2,51-3,0 11,3% 14,1% 12,4% 

3,01-3,5 31,3% 26,8% 29,5% 

3,51-4,0 34,6% 27,4% 31,8% 

4,01-4,5 17,7% 13,6% 16,1% 

4,51-5,0 3,2% 1,7% 2,6% 

brak danych 0,3% 11,1% 4,6% 

Źródło: Centralna Baza Studentów, według stanu na dzień 21 października 2013 r. 

Najważniejsze wnioski: 

 wraz z wiekiem malało zainteresowanie udziałem w badaniu; studenci z najmłodszych grup wiekowych 

(18-20 lat i 21-24 lata) częściej uczestniczyli w badaniu, niż to wynika z udziału tych grup w populacji 

studentów WUM; 

 studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (dawniej wieczorowych) chętniej brali udział 

w badaniu, niż studenci studiów niestacjonarnych (dawniej zaocznych); 

 studenci studiów jednolitych zdecydowanie częściej, niż studenci studiów I i II stopnia uczestniczyli 

w badaniu; 

 studenci, których średnia z egzaminów jest wyższa niż 3,00 chętniej angażowali się w badanie; 

 studenci WLD oraz I WL chętniej niż studenci pozostałych Wydziałów WUM brali udział w badaniu. 
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7 | Uwagi końcowe 

Studencka ankieta oceny zajęć i nauczycieli akademickich stanowi kluczowy element Systemu 

Zarządzania Jakością Kształcenia oraz Kultury Jakości Uczelni. W edycji 2012/2013 w badaniu wzięło 

udział 64% studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w porównaniu z 55% w roku 

2011/2012 i jedynie 5% w roku 2010/2011. Respondenci wypełnili 71710 kwestionariuszy przedmiotu, 

czyli o prawie 8000 więcej, niż w poprzedniej edycji. 

Znaczący wzrost reprezentatywności wyników został w dużej mierze spowodowany faktem, iż udział 

w ankiecie, zgodnie z Regulaminem Studiów, jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego studenta 

Uczelni. Obowiązkowość ankiety, wprowadzona z inicjatywy Samorządu Studentów WUM, pozwoliła 

w ciągu ostatnich lat na wzmocnienie jej roli i wagi w Uczelni. Od edycji 2013/2014 należałoby jednak 

rozważyć zniesienie zapisu o obowiązku uczestnictwa w ankiecie, celem zachowania zasady 

dobrowolności badań ankietowych oraz zgodnie z ideą współodpowiedzialności wszystkich członków 

społeczności akademickiej za jakość kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 

W porównaniu z rokiem ubiegłym, średnie oceny poszczególnych elementów zajęć uległy nieznacznej 

poprawie. Identycznie, jak w edycji 2011/2012, studenci najwyżej ocenili przejrzystość kryteriów i zasad 

zaliczania przedmiotów, natomiast stosunkowo najmniej respondentów zgadzało się z opinią, że ilość 

zajęć praktycznych była wystarczająca w stosunku do ilości zajęć teoretycznych. Analizując wyniki 

ankiety i planując działania doskonalące należy również zwrócić uwagę na fakt, iż zdaniem aż 25% 

studentów WUM liczba godzin przeznaczonych na poszczególne przedmioty nie była odpowiednia (zbyt 

mała lub zbyt duża w zależności od przedmiotu). Niepokojące są również wyniki w zakresie oceny 

efektywności kształcenia – w opinii 15% respondentów oceniane zajęcia nie dawały możliwości 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, a 12% uczestników badania nie potrafiło udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 

Średnia ocena nauczycieli WUM wyniosła 4,41 (w skali 1-5), w porównaniu z 4,35 w edycji 2011/2012. 

Wyniki dla wszystkich ocenianych aspektów pracy nauczycieli uległy poprawie w stosunku do roku 

ubiegłego. Kadra każdego z Wydziałów została oceniona powyżej 4. Najlepsze wyniki uzyskali nauczyciele 

Wydziału Farmaceutycznego. Podobnie jak w roku ubiegłym, najwyżej oceniono przygotowanie do zajęć 

oraz punktualność nauczycieli akademickich, natomiast najniżej ich dostępność dla studentów. Podkreślić 

należy również fakt, iż studenci English Division ocenili pracę nauczycieli akademickich niżej, niż osoby 

studiujące z języku polskim.  

W edycji 2012/2013, uczestnicy badania zgłosili ponad 12 000 uwag opisowych, wśród których 

dominują komentarze pozytywne (70% wszystkich uwag). Z punktu widzenia jakości kształcenia, 

istotna jest szczegółowa analiza tych wypowiedzi, w celu zidentyfikowania przyczyn wysokiej lub niskiej 

oceny poszczególnych zajęć i nauczycieli akademickich oraz podjęcia stosownych działań doskonalących. 

Prace nad udoskonaleniem ankiety trwają w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój 

systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku akademickim 

2013/2014 zostanie uruchomiona nowa wersja studenckiej ankiety oceny zajęć i nauczycieli 

akademickich, opracowana przez Uczelniany Zespół ds. Ankiety Studenckiej, przy wsparciu socjologów 

z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia WUM. Wprowadzone modyfikacje stanowią odpowiedź na uwagi 

zgłaszane przez studentów w edycji 2012/2013 oraz służą poprawie jakości i efektywności badania. 

Ponadto, badanie zostanie rozszerzone o dwie nowe ankiety studenckie: ankietę oceny praktyk oraz 

ankietę oceny warunków studiowania. Podejmowane działania stanowią kolejny krok w kierunku  

budowy kompleksowego systemu badania opinii studentów Uczelni oraz wykorzystywania zebranych 

informacji do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 

 


