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SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW 

BADANIA ANKIETOWEGO 

„OCENA PRAKTYK ZAWODOWYCH” 

na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie 

rok akademicki 2021/2022 

 

I. Wstęp 

 

W raporcie omawiane są wyniki badania ankietowego „Ocena praktyk 

zawodowych”, przeprowadzonego wśród studentów jednolitych studiów magisterskich 

kierunku lekarskiego i kierunku lekarskiego w języku angielskim Wydziału Lekarskiego 

Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.   

 

Celem badania ankietowego jest zebranie opinii na temat praktyk objętych 

programem studiów na Wydziale Lekarskim oraz wykorzystanie zebranych opinii  

do analizy, oceny i poprawy jakości kształcenia. 

 

Badanie ankietowe przeprowadzono z wykorzystaniem elektronicznego 

kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb. 

 

Kwestionariusz ankiety jest narzędziem oceny praktyk zawodowych, które określa 

procedura dotycząca oceny jakości realizacji praktyk zawodowych na kierunku lekarskim, 

zatwierdzona Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego nr 265/2018 w dniu 28.06.2018 r.  



 
                      
                     COLLEGIUM MEDICUM 
                         WYDZIAŁ LEKARSKI  

 
 

1 

 

WYDZIAŁ LEKARSKI/COLLEGIUM MEDICUM 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 
al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn 
tel.  89 524 61 01       wl@uwm.edu.pl 
fax  89 524 55 22       www.wl.uwm.edu.pl 

 
 

II. Analiza poszczególnych pytań ankiety dotyczącej oceny praktyk zawodowych. 

 

1. Kraj odbywania praktyk 

 

Analiza wyników badania ankietowego wykazała, że większość studentów 

kierunku lekarskiego jak i lekarskiego w języku angielskim, którzy wzięli udział  

w badaniu, odbyli praktykę zawodową w Polsce. 2% studentów kierunku lekarskiego i 

13% studentów kierunku lekarskiego w języku angielskim odbyło praktykę w UE i krajach 

stowarzyszonych z UE a 6% studentów kierunku lekarskiego w języku angielskim odbyło 

praktykę poza UE. 
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2. Miejsce odbywania praktyk (rodzaj jednostki) 

 

Spośród ankietowanych studentów kierunku lekarskiego, najwięcej, bo 36% jako 

miejsce odbywania praktyk wskazało szpital wojewódzki, 20% szpital kliniczny, 16% 

szpital miejski, 13% szpital powiatowy, 7% szpital MSWiA i 9% inne placówki. Studenci 

kierunku lekarskiego w języku angielskim w większości, bo 56%, odbyli praktykę w 

szpitalu klinicznym,  25% w szpitalu wojewódzkim i odpowiednio po 6% w szpitalu 

MSWiA, szpitalu powiatowym i w innej placówce.  
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3. Udział w praktykach ułatwił mi przygotowanie do zawodu 

 

Zdaniem respondentów kierunku lekarskiego udział w praktykach ułatwił im 

przygotowanie do zawodu: 47% wskazań na „zdecydowanie się zgadzam”, 44% wskazań 

na „raczej się zgadzam”. 8% ankietowanych studentów miało odmienne zdanie, 4% 

odpowiedzi „zdecydowanie się nie zgadzam” i 4% „raczej się nie zgadzam”. Na kierunku 

lekarskim w języku angielskim 100% respondentów uznało, że udział w praktykach ułatwił 

im przygotowanie do zawodu: 81% odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” i 19% 

„raczej się zgadzam”. 
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4. Praktyki odpowiadały moim oczekiwaniom 

 

Większość studentów kierunku lekarskiego biorących udział w badaniu stwierdziła, 

ze praktyki były zgodne z ich oczekiwaniami, 17% ankietowanych miało odmienne zdanie, 

natomiast studenci kierunku lekarskim w języku angielskim w 100% potwierdzili, że 

praktyki spełniły ich oczekiwania. 
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5. Opiekun praktyk służył mi pomocą podczas praktyk 

 

Studenci kierunku lekarskiego w większości stwierdzili, że opiekun praktyk służył 

im pomocą podczas praktyk: 64% odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam i 27% „raczej 

się zgadzam”, natomiast 9% nie mogło liczyć na pomoc opiekuna. Studenci kierunku 

lekarskiego w języku angielskim w zdecydowanej większości – 94% uznali, że opiekun 

praktyk służył im pomocą podczas praktyk. 
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6. Praktyki odbywały się zgodnie z programem 

 

Większość respondentów obydwu kierunków odpowiedziała, iż praktyki odbywały się 

zgodnie z programem praktyk. 
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7. Czy poleciłbyś ośrodek, w którym odbywałeś/aś praktyki innym studentom 

 

Spośród ankietowanych na kierunku lekarskim, większość poleciłaby innym studentom  

ośrodek, w którym odbywały się praktyki, na kierunku lekarskim w języku angielskim 

100% poleciłoby miejsce swoich praktyk.  
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8. Nie miałem/am problemu ze znalezieniem miejsca praktyk 

 

Spośród studentów kierunku lekarskiego, większość, bo aż 89% nie miała problemu 

ze znalezieniem miejsca odbywania praktyk. Część studentów jednak zgłosiła problemy ze 

znalezieniem miejsca praktyki: 4% odpowiedzi na „nie”, 7% na „raczej nie”. Na kierunku 

lekarskim w języku angielskim opinie respondentów były podzielone - 63% studentów nie 

miało problemu ze znalezieniem miejsca praktyk: 44% odpowiedzi „tak” i 19% „raczej 

tak”, ale również spora część osób, bo 38%, miała problemy ze znalezieniem miejsca 

praktyk: 25% odpowiedzi „nie” i 13% „raczej nie”. 
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9. Jeśli byłaby taka możliwość to skorzystałbym/ałabym z pomocy Uczelni w 

znalezieniu miejsca odbywania praktyk 

 

Spośród studentów kierunku lekarskiego 55% skorzystałoby z pomocy Uczelni  

w znalezieniu miejsca praktyk, natomiast 18% nie skorzystałoby z pomocy i 27% raczej 

nie. 87%, czyli większość ankietowanych studentów kierunku lekarskiego w języku 

angielskim, skorzystałaby z pomocy Uczelni w znalezieniu miejsca odbywania praktyk, a 

13% raczej nie. 
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10. Jak ogólnie oceniasz odbyte praktyki? 

 

Ogólna ocena praktyk ukształtowała się na wysokim poziomie. Studenci  

w zdecydowanej większości bardzo dobrze oceniaja odbyte praktyki. 
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III. Wnioski 

 

• Analiza odpowiedzi respondentów wykazała, że praktyki odbywają się zgodnie z 

ustalonym programem i dobrze przygotowują studentów do wykonywania zawodu 

lekarza. Opiekunowie praktyk wykazują chęć pomocy studentom podczas odbywania 

praktyk. Większość ankietowanych nie miała problemu ze znalezieniem miejsca do 

realizacji praktyki,  jednak część studentów, w szczególności kierunku lekarskiego w 

języku angielskim, chętnie skorzystałaby z pomocy Uczelni w znalezieniu miejsca 

praktyk.  

• Większość studentów zarówno kierunku lekarskiego jak i kierunku lekarskiego w 

języku angielskim, którzy wzięli udział w ankiecie, odbyła praktykę w Polsce. W 

przypadku studentów anglojęzycznych, w porównaniu z rokiem ubiegłym, nastąpiła 

zmiana, ponieważ w ubiegłym roku większość z nich odbyła praktykę w UE i krajach 

stowarzyszonych z UE. 

• Jako miejsce praktyk studenci najczęściej wybierali szpital wojewódzki (kierunek 

lekarski) i szpital kliniczny (kierunek lekarski w języku angielskim). 

• Ogólna ocena praktyk kształtuje się na bardzo wysokim poziomie. Studenci potwierdzili 

to również pozytywnymi komentarzami. Pojawiły się również opinie negatywne, które 

głównie dotyczyły praktyki w POZ z uwagi na fakt, iż bez podstawowej wiedzy 

farmakologicznej i podstaw z chorób wewnętrznych, po 2 roku studiów, ciężko było 

zrozumieć tematykę praktyk.  

• W porównaniu do ubiegłego roku, znacznie większa część studentów wzięła udział w 

badaniu ankietowym oceniającym praktyki – na kierunku lekarskim udział wzięło 45 

osób (w ubiegłym roku 23 osoby), na kierunku lekarskim w języku angielskim udział 

wzięło 16 osób (w ubiegłym roku jedynie 3 osoby). 

• Niestety, pomimo wysokiej oceny realizacji praktyk zawodowych, odsetek studentów, 

którzy wzięli udział w badaniu jest nadal niewysoki, jednak warto zaznaczyć, że jest 

dużo wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym.  

• Niezbędne są sukcesywne działania mające na celu zwiększenie zaangażowania 

studentów do udziału w badaniach ankietowych. Ważnym aspektem jest informowanie 

studentów o istotnym znaczeniu badań ankietowych w procesie jakości kształcenia. 

 

Przygotował:       Zatwierdził:  

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania             Prodziekan ds. studenckich i kształcenia  

Jakości Kształcenia 
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