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Studenci odnieŚli się do stwierdzeń ankiety dotyczących poszczególnych aspektów
studiowania, takich iak:
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Infrastruktur a (W y działlln stytut).
Administracja.
Komunikacj a wewnętrzna.
Program studiów i dydaktyka.
Infrastruktura (UMK).

Cześć II. SATYSFAKCJA oGoLNA.

1. Satysfakcja ogólna z jakości oferty Wydziałullnstytutu UMK.

Kwestionariusz ankiety otworzyły 43 osoby' a 37 z nich (co stanowi l,36,yo ogółu
studentów WNoZ) ustosunkowało się do stwierdzeń, poprzęz zaznaczenie właściwej
odpowiedzi (wartości) na skali od ,,całkowicie się nie zgadzam'' (1) do ,,całkowicie się
zgadzarrt,, (5) Arkusz ankiety wypełniło 31 uczestników studiów stacjonarnych i 6

studiuj ących w trybie niestacj onarnym.
Na końcu kaŻdej sekcji kwestionariusza pojawiło się miejsce na komentarz i uwagi.

I1ość wypełnionych przez studentów ankiet nie umozliwia wyciągnięcia wiarygodnych ocen,
biorąc pod uwagę |iczbę studentów WNoZ na dzien 3I.05.2016 roku: 2712, w tym:
. stacjonarni: 2254 (I stopień: 1665, II stopień: 603, III stopień: 70),
- niestacjonarni: 388 (I stopień: 267,II stopień: I2I,III stopień: 2).

I. POSTRZEGANA JAKoŚC.

1. Infrastruktura Wydziału.

Zapewnione w salrłch dydaktycznych warunki sprzyjajqce przyswajaniu wiedzy
(wielkość pomieszczeń, odpowiednie wyposaŻenie, wymiana powietrza, oświetlenie) za
najbardzie1 optymalne uznali studenci stacjonarnych studiów III stopnia. Najnizsze noty temu
stwierdzen iu przy zna|i ucze stnicy nie stacj onarnych studiów II stopnia.

Na Wydziale/w InsQtucie dostępne Sq odpowiednio wyposażone miejsca/przestrzenie
umozliwiajqce studentom optymalne wykorzystanie czasu wolnego pomiędzy zajęciami - do
stwierdzenia najprzychylniej ustosunkowali się studenci stacjonarnych studiów III stopnia,
zaŚ najmniej przychy|nie studenci stacjonarnych studiów II stopnia.



Jakość oznaczeń pokojów pracowników, dziekanątów, sal dydaktycznych oraz ich
lokalizacji, które poanłalajq na odnalezienie właściwych pomieszczeń i osób, najIepiej ocenili
studenci stacjonarnych studiów II stopnia, a najnizsze noty uzyskano od uczestników
niestacj onarnych studiów II stopnia.

Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościq (wejścia do
budynku i do sal dydaktycznych, windy toaleĘ), najv,ryŻej ocenili uczestnicy niestacjonarnych
studiów II stopnia), anĄnizej uczestnicy stacjonarnych studiów II stopnia.

oferta gastronomiczna nąbardziej odpowiada potrzebom studentów studiów III

stopnia, a najmniej uczestnikom niestacjonarnych studiów I stopnia.

2. Administracja.

Zę swierdzeniem - Pracownicy dziekanatu wykonujq swojq pracę profesjonalnie
(działajq sprawnie, udzielajq jednoiznacznych wyjaśnień, dotrzymujq terminów) najbardziĄ
zgodzlli się studenci III stopnia studiów stacjonarnych, a najmniej uczestnicy II stopnia
studiów stacj onarnych i niestacj onarnych.

System obstugi studiów Usos działa prawidłowo - tutaj nĄv,ryŻsze noty wystawili
studenci stacjonamych studiów III stopnia, zaś nĄnizszę studenci stacjonarnych studiów II

stopnia.
Zajęcia dydaktyczne sq opĘmalnie zaplanowane (nie za późno i nie za wcześnie,

właściwe przerwy, brak nalctadanią się zajęć) - do tego stwierdzenia najbardziej pozytywnie
ustosunkowali się studenci studiów stacjonarnych III stopnia, najmniej zadowoleni w tym
aspekcie Są uczesynicy stacjonarnych studiów II stopnia.

Spośród badanych studentów najbardziej usatysfakcjonowani z oferty, organizacji i
obsługi zajęć sportowych (iczby grup dla poszczegolnych rodzajów zajęć, organizacji
zapisów na zajęcia, sposobu reagowania na Su4estie studentów) są studenci studiów III

stopnia, najniŻszą satysfakcję w tej kwestii wyrazili studiujący w trybie stacjonarnych
studiów I stopnia.

oferta i organizacja zajęć językowych (zróznicowanie poziomu nąuczania w grupach
dostosowane do stopnia zaawansowania studentów, organizacja zapisów na zajęcia, sposób
reagowania na Sugestie studentów) najbardziej odpowiada potrzebom studentów studiow III

stopnia, a najmniej potrzebom studentów niestacjonarnych studiów I stopnia.
(Jczelnią wspiera aktywność kulturalnq studentów (poprzez Centrum Kultury i Sztuki

od Nowa, organizacje studenckie) - stwierdzenie to uzyskało nĄv,ryŻsz4 Średnią ocen od
uczestników I otaz II stopnia studiów niestacjonarnych, a najniŻszą średnią od studentów
stacjonarnych studiów I stopnia.

Ze stwierdeniem - Wydziatowa Rąda Samorzqdu Studenckiego wtaściwie reprezentuje
interesy studentów wtaściwie - na1bardztej zgodzili się studenci III stopnia studiów
stacjonarnych, najmniej zaś uczestnicy stacjonarnych studiów II stopnia.

3. Komunikacjawewnętrzna.

Najbardziej zadowoleni z załatwiania spraw w dziekanacie i otrzymwania jasnych
instrukcji dotyczqcych sposobu postępowania są studenci niestacjonarnych studiów I stopnia,

najmniej zadowoleni w tej kwestii są uczestnicy studiów II stopnia studiów stacjonamych.
Informacja o terminach dyzurów kadry dydaktycznej jest wtaściwie komunikowana

(tatwo dostępna i aktualna) najvnyŻsze noty wystawili studenci stacjonamych studiów I

stopnia, zaśnajniisze studenci studiów stacjonarnych II stopnia.

W kwestii - Kadra dydaktyczna chętnie udziela konsultacji (dostępna w czasie dyzurów,

w razie potrzeby przystaje na dopasowanie terminu konsultacji do potrzeb studentów)-



najbardziej zadowoleni są studenci studiów niestacjonarnych II stopnia, najmniej przychylnie

do tego stwierdzenia ustosunkowali się uczesynicy stacjonarnych studiow II stopnia.

Wtadze Wydziatu/Instytutu sq łatwo dostępne dla studentów - najbardziej z tym
stwierdzeniem zgodzili się studenci stacjonarnych studiów III stopnia, a najmniej studiujący

w trybie niestacjonarnych studiów II stopnia.
Strona I,I/WrW Wydziatu/Instytutu zawiera wyczerpuiqce informacje (biezqce ogtoszenia

dla studentów,. ąktualne informacje o programach, planach, pracownikach sposobach

załatwiania typowych Spraw studenckich) - ze stwierdzeniem tym najbardziej zgodzili się

studentci studiów stacjonarnych III stopnia, a najmniej studenci niestacjonamych studiów II

stopnia.
Sposób komunikowania zmian terminów odbywania zajęć lub ich odwołania najbardziej

odpowiada studentom stacjonarnych studiów III stopnia' a najmniej uczestnikom
stacjonarnych studiów II stopnia.

Studenci sq informowani o wynikach przeprowodzanych ankietyzacjl - stwierdzenie to

uzyskało tajwyzsz4 Średnią ocen od uczestników niestacjonarnych studiów I stopnia,

anajntŻszą średni4 od studiujęcych na stacjonarnych studiach II oraz III stopnia.

PostulaĘ studentów Sq uwzględniane w działaniach wtadz LTydziału/Instytutu -
najbardziej przychylnie do tego stwierdzenia ustosunkowali się studenci III stopnia studiów'
nĄniŻej zaś tę kwestię ocenili uczestnicy studiow niestacjonamych II stopnia.

4. Program studiów i dydaktyka.

Najbardziej zadowoleni z programu studiów umozliwijqcego zdobycie odpowiednich

umiejętności (kompetencji) praktycznych są studenci niestacjonarnych studiów II stopnia,

najmniej zadowoleni w tej kwestii są uczestnicy stacjonarnych studiów II stopnia.

Wydział/Instytut zapewnia odpowiedniq organizację praktyk zawodowych - najwyŻsze

noty wystawili studenci stacjonamych studiów III stopnia, zaś najntŻsze studenci studiów
stacjonarnych II stopnia.

Wydział/InsĘtut umożliwia realizację zindywidualizowanej ściezki kształcenia

z zagadnteniem tym najbardzl'ej zgodzl|i się studenci stacjonarnych studiów III stopnia,

najmniej zadowoleni w tym aspekcie S4 uczesynicy stacjonarnych studiów II stopnia.

Wydziat/InsĘtut stwarza studentom szerokie mozliwości wyjazdów do innych ośrodków

akademickich (wyjazdy studyjne, M)ST, programy międzynarodowe, np. Erasmus)

najv"ryiszą Średnią uzykano od studentów stacjonarnych studiów III stopnia oraz studentów

niestacjonarnych studiów II stopnia, a nĄniŻszą od studiujących w trybie niestacjonarnych

studiów I stopnia.

5. Infrastruktura UMK.

Najbardziej zadowoleni z informacji (dostępnych w terenie lub Internecie) dotyczqcych

lokalizacji poszczególnych obiektów uniwersyteckich umożliwiajqcych ich łatwe odnalezienie

są studenci niestacjonarnych studiow II stopnia, najmniej zadowoleni w tej kwestii są

uczestnicy stacjonarnych studiów II stopnia.
Zasoby biblioteczne (IMK sq dostosowane do potrzeb studentów wyniknjqcych z

programu studiów - najv,ryŻsze noty wystawili studenci niestacjonarnych studiów I stopnia'

zaś nĄniŻsze studenci stacjonarnych studiów II stopnia.

Z warunkow odbywania zajęć wychowania fizycznego najbardziĄ zadowoleni są

studenci niestacjonarnych studiów I stopnia, najmniej zadowoleni w tym aspekcie S4

uczesynicy stacjionarnych studiów II stopnia.



II.

Warunki lokalowe w domach studenckich sq odpowiednie - najv'yiszą średnią uzykano
od studentów stacjonarnych studiów III stopnia oraz niestacjonamych studiow II stopnia, a

najniisząod studiujących w trybie niestacjonarnych studiów II stopnia.

Ze stwierdzeniem Jestem w petni zadowolon(a)y , jakości oferty Wydziału/InsĘtutu,
na/w którym studiuję - na1bardziej zgodzi|i się studenci stacjonarnych studiów III stopnia, a

najmniej uczestnicy stacjonarnych studiów II stopnia.
Gdybym miał(a) ponownie wybierać, wybrał(a)bym Wydział/InsQtut, na/w hórym

studiuję - tutaj najv,ryŻsze noty wystawili studenci stacjonamych studiów III stopnia, zaś

najnizsze studenci niestacjonarnych studiów I stopnia.
Do stwierdzenia - Kiedy mam okazję, wyrazam pozyĘłune opinie na temat

Wydziatu/Instytutu, na/w którym studiuję - najbardziej pozytywnie ustosunkowali się studenci
stacjonarnych studiów III stopnia oraz niestacjonamych studiów II stopnia. Najniższe oceny
dla tego stwierdzenia wystawili studenci stacjonarnych studiów II stopnia.

ilI. PODSUMOWANIE.

Raport przedstawia analizę wyników anonimowych ankiet badania satysfakcji
studentów UMK plzeprowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim
2015t2076.

W badaniu wzięł.o udział.31 uczestników studiów stacjonarnych i 6 studiuj4cych w
trybie niestacj onarnym.

I1ośó wypełnionych przez studentów ankiet nie umozliwia wyciągnięcia wiarygodnych
ocen, bior4c pod uwagę Ilczbę studęntów WNoZ na dzien 3I .05 .2016 roku: 2712' w tym:

- stacjonarni ff54 (I stopień: 1665' II stopień:603,III stopień: 70)'
- niestacjonarni: 388 (I stopień: 26],II stopień: I2I,III stopień: 2).

Srednie ogólne dla kaŹdego zagadnienta umieszczonego w ankiecie pozwa|ają
stwierdzić, że studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum najbardziej zgadza1ą

Się ze stwierdzeniami zawartymt w sekcji . Infrastruktura (UMK)' a najmniej Ze

stwierdzeniami sformułowanymi w zakresie Programu studiów i dydaktyki.

IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE.

Wnioski.
I.IJdziaŁ studentów w badaniu byŁ bardzo niski (37 studentów), w zawlązku z tym

na|eżzałoby w przygotowaniach do kolejnych edycji uwzględnió różnę formy propagowania

badania oraz zachęcania do wypełnienia kwestionariusza ankiety dotyczącego satysfakcji
studentów.

2. Studencinajv,ryŻĄ ocenili Infrastrukturę UMK, anajniŻej Programy studiów i dydaktykę.
3. Najwyższe Średnie ocen najczęściej uzyskiwano od studentów stacjonarnych studiów III

stopnia, anajniiszenoty najczęŚciej wystawiali studenci stacjonamych studiów II stopnia.

Rekomendacje.
1. Poprawa zwrotności ankiet oraz rwiększenie rozpowszechnienia wyników badań, w

których biorą udział studenci (ocena zajęć dydaktycznych, badanie losów
absolwentów, satysfakcji studentów) jest to konieczne do obiekĘwizacji wyników
ankieĘzacji:



- vlnieszczanię na stronie internetowej wydziału informacji o możliwości zapoznania.się z
wynikami badań, rekomendacjami orazwdtoŻonymi dział.aniami doskonalącymi.
- intensyfikacja współpracy z samorządęm studenckim w zakresie propagowania badań' w
których mogą wziąć udział. studenci (uświadamianie studentom iż w ten sposób mogą mieć
wpływ na funkcj onowanie uczelni/wy dziaŁu).

2. Poprawa planowania zajęć dydaktycznych:
- Stały kontakt Władz Dziekańskich oraz pracowników Dziekanatu WNoZ z pracownikami

Działu Dydaktyki w zakresie przygotowania rozwiązań' które pozwoliłyby bańziej
racjonalnie układaó rozL<ł'ady zajęó d|a studentów WNoZ (najnizej oceniony aspekt
ptzezstudentów) 
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