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1. CEL  

 

1.1 Celem procedury jest zebranie opinii na temat praktyk objętych programem studiów na 

kierunku lekarskim oraz wykorzystanie zebranych opinii do analizy, oceny i poprawy jakości 

kształcenia. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

 

2.1 Przedmiotem procedury jest ocena praktyk zawodowych realizowanych przez 

studentów w bieżącym roku akademickim, określonych w ramach programu studiów. 

 

3. TERMINOLOGIA 

 

      3.1 Ankieta oceny praktyk – zwana dalej ankietą, narzędzie służące do badania opinii 

studentów na temat jakości odbywanych praktyk zawodowych objętych programem studiów.  

 

4. INFORMACJE OGÓLNE 

 

4.1 W ramach Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim Collegium 

Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie regularnie przeprowadza się̨ 

badanie opinii studentów przy wykorzystaniu ankiety oceny praktyk. 

4.2 Ankiety są̨ przeprowadzane w formie elektronicznej, on-line, za pośrednictwem 

indywidualnych kont studenckich w systemie USOS. 

4.3 Ankiety są̨ anonimowe.  

4.4 Wyniki wszystkich ankiet służą do identyfikacji mocnych i słabych stron procesu 

kształcenia i do podjęcia wymaganych działań́ doskonalących. 

 

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA 

 

5.1 Częstotliwość i czas trwania badania: ankiety przeprowadzane są co roku. Edycja każdej 

ankiety obejmuje 1 rok akademicki. 

5.2 Za opracowanie i okresową modyfikację treści i konstrukcji ankiet odpowiada 

Wydziałowy Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim. 

5.3 Ankiety odpowiadają̨ obowiązkowym praktykom zawodowym realizowanym przez 

danego studenta w bieżącym roku akademickim. 

5.4 Student może wypełnić́ wszystkie kwestionariusze ankiet oceny praktyk zawodowych 

dostępne na jego indywidualnym koncie w USOS w danym roku akademickim. 



5.5 Student może wypełnić́ kwestionariusz ankiety dotyczący określonej praktyki 

zawodowej tylko raz w danym roku akademickim. 

5.6 Wypełnienie kwestionariusza praktyk wymaga podania odpowiedzi na wszystkie 

pytania. 

5.7 Po wysłaniu kwestionariusza ankiety oceny praktyk student nie będzie mógł poprawić 

ani uzupełnić wprowadzonych do niego danych. 

5.8 Kontrola praktyk zawodowych będzie przeprowadzana również w sposób wyrywkowy 

telefonicznie lub osobiście. 

 

6. UDOSTĘPNIANIE I OPRACOWYWANIE WYNIKÓW ANKIET 

 

6.1 Na podstawie analizy z otrzymanych raportów oceny jakości realizacji praktyk 

zawodowych, do końca roku kalendarzowego Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia na Wydziale Lekarskim przedstawia Prodziekanowi ds. studenckich i kształcenia 

sprawozdanie w celu opracowania działań naprawczych i doskonalących w tym zadowolenia 

studentów, realizacji praktyk w zależności od stopnia referencyjności szpitala. 

6.2 Działania doskonalące podejmowane na poziomie wydziałowym monitorowane są 

przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

7.1 Dodatkowych informacji na temat zasad i trybu przeprowadzania ankiet udziela 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim. 

 

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

 

8.1 Uchwała nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  

12 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia. 

8.2 Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku  

w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

 

9 WZORY FORMULARZY 

 

Załącznik 1 Ankieta oceny praktyk zawodowych 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Collegium Medicum 

Wydział Lekarski 

 

ANKIETA OCENY PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

1. Kraj odbywania praktyk 

a. Polska 

b. UE i kraje stowarzyszone z UE 

c. poza UE 

2. Miejsce odbywania praktyk (rodzaj jednostki) 

a. szpital kliniczny 

b. szpital MSWiA 

c. szpital wojewódzki 

d. szpital miejski 

e. szpital powiatowy 

f. inny, jaki? (np. ZOS, NZOS…) 

3. Udział w praktykach ułatwił mi przygotowanie do zawodu 

a. zdecydowanie się zgadzam 

b. raczej się zgadzam 

c. raczej się nie zgadzam 

d. zdecydowanie się nie zgadzam 

4. Praktyki odpowiadały moim oczekiwaniom 

a. zdecydowanie się zgadzam 

b. raczej się zgadzam 

c. raczej się nie zgadzam 

d. zdecydowanie się nie zgadzam 

5. Opiekun praktyk służył mi pomocą podczas praktyk 

a. zdecydowanie się zgadzam 

b. raczej się zgadzam 

c. raczej się nie zgadzam 

d. zdecydowanie się nie zgadzam 

6. Praktyki odbywały się zgodnie z programem 

a. zdecydowanie się zgadzam 

b. raczej się zgadzam 

c. raczej się nie zgadzam 

d. zdecydowanie się nie zgadzam 

7. Czy poleciłbyś ośrodek, w którym odbywałeś/aś praktyki innym studentom? 

a. tak 

b. raczej tak 

c. raczej nie 

d. nie 

 

 



8. Nie miałem/am problemu ze znalezieniem miejsca praktyk 

a. tak 

b. raczej tak 

c. raczej nie 

d. nie 

9. Jeśli byłaby taka możliwość to skorzystałbym/ałabym z pomocy Uczelni w znalezieniu 

miejsca odbywania praktyk 

a. tak 

b. raczej tak 

c. raczej nie 

d. nie 

10. Jak ogólnie oceniasz odbyte praktyki?  

bardzo źle 1–2–3–4–5 bardzo dobrze 

11. Komentarz: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


