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Oczekiwania i opinie studentów WSBiP na temat realizowanego procesu
kształcenia
Streszczenie
Wstęp. W Polsce od kilku lat wzrasta zainteresowanie pielęgniarek i położnych
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, co jest przypuszczalnie spowodowane coraz
większą świadomością środowiska o konieczności ustawicznego doskonalenia i
kształcenia, rozwojem nauk medycznych oraz dostępnością szerokiej oferty
edukacyjnej, a także dofinansowaniem szkoleń z budżetu państwa. Organizacja i
przebieg procesu kształcenia zorganizowany wg oczekiwań i opinii studentów staje się
gwarantem realizacji oczekiwań doskonalących się pielęgniarek, dlatego badacze zajęli
się tym obszarem.
Cel pracy. Celem pracy jest poznanie oczekiwań i opinii studentów kierunku
pielęgniarstwo WSBiP na temat realizowanego procesu kształcenia, w którym są
bezpośrednimi uczestnikami.
Materiał i metoda. Badanie zrealizowano wśród 70 pielęgniarek uczestniczących w
studiach pomostowych, licencjackich oraz magisterskich na Kierunku Pielęgniarstwo w
Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku
akademickim 2012/ 2013 przy użyciu ankiety własnej konstrukcji składającej się z 12
pytań zamkniętych i otwartych.
Wyniki. Badaniem objęto pielęgniarki i pielęgniarzy w wieku od 22 do powyżej 50 lat,
wśród których dominowały osoby w wieku 41-45 lat (40%), w 99% kobiety. 58%
badanych to osoby zamieszkujące w mieście, pracujące na tzw. etacie (67%),
korzystające przed rozpoczęciem studiów z kursu kwalifikacyjnego (61%), z
konferencji (20%) i studiów podyplomowych (19%). 25% badanych stanowiły osoby,
które podwyższają kwalifikacje z własnego wyboru, 18% stanęło przed koniecznością
podwyższenia kwalifikacji, natomiast 13% aktualnie studiujących pielęgniarek miało
możliwość kontynuowania nauki, z której skorzystało. Pielęgniarki obawiają się braku
możliwości pracy po ukończeniu studiów, trudną sytuacja polskiej służby zdrowia,
złymi warunkami pracy, niedofinansowaniem. Najistotniejsze oczekiwania wobec
realizowanego procesu nauczania stanowią: wyraźne określenie sposobu warunków
zaliczenia przedmiotu (25%) oraz określenie obiektywnych kryteriów ocen (21%). Za
najistotniejsze czynniki w procesie kształcenia studenci uznali postawy nauczyciela
akademickiego oczekiwane przez studentów (11 sytuacji i cech). 15% doceniło
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możliwość modyfikacji zajęć wg ich zainteresowań, 14% wskazało na profesjonalne
przygotowanie sprzętu i materiałów do zajęć, 13% przekazywanie planu na początku
zajęć, 12% umiejętność nawiązywania przez nauczyciela kontaktu ze studentami, 10%
okazywanie życzliwości i zrozumienia w stosunku do studenta, a 9% możliwość
wyboru formy zaliczenia. Ocena stopnia zadowolenia z realizowanych zajęć
teoretycznych została wyrażona przez studentów w badaniu poprzez wystawienie
średniej oceny. Na wysokim poziomie (pomiędzy bardzo dobrym i dobrym) studenci
ocenili zakres zdobywania nowych treści (4,6), zaangażowanie studenta w tok
prowadzonych zajęć (4,4), organizację zajęć i możliwość uzyskania dodatkowych
informacji od prowadzącego (na 4,3). Wskazania co do możliwości pozyskania
literatury studenci ocenili na 4,2, zaś zgodność zagadnień z tematem prowadzonych
zajęć na 4,0. Opinie studentów dotyczących oceny zajęć realizowanych w procesie
dydaktycznym obejmują także średnią ocenę zajęć praktycznych, która mieści się w
granicach od 3,9 (minimalna) do 5,5 (maksymalna). Najlepiej oceniono stopień
zgodności zrealizowania zagadnień założoną w programach przedmiotów z ich
realizacją w praktyce, kolejno - dobór osób prowadzących oraz organizację zajęć.
Na poziomie bardzo dobrym do dobrego studenci ocenili przyswajanie treści, których
skutek zależy od zaangażowania w proces nauczania prowadzącego (4,8), a na 4,7
możliwość uzyskania dodatkowych informacji.
Zapytani o swoje dalsze plany w zakresie doskonalenia zawodowego w większości
studenci zadeklarowali chęć kontynuowania nauki ( 53%).
Wnioski. W populacji badanych studentów pielęgniarstwa dominowały kobiety, osoby
studiujące na studiach magisterskich, pochodzące z miasta, w wieku 41-45 lat,
pracujące zawodowo, zatrudnione na zasadzie umowy o pracę na czas nieokreślony, po
ukończeniu liceum lub studium medycznego, które przed podjęciem studiów najczęściej
ukończyły kurs kwalifikacyjny w ostatnim roku przed rozpoczęciem nauki, a którymi
kierowała chęć oraz konieczność podniesienia kwalifikacji zawodowych. Tylko 21%
studentów zgłosiło obawy związane z kształceniem wynikające z trudnością
znalezienia pracy i problemami w polskiej ochronie zdrowia. W grupie umiejętności
najczęściej oczekiwanych od pielęgniarki studenci wymienili zdolność nawiązywania
kontaktu z pacjentem oraz umiejętność pracy w zespole. Najczęściej wymieniane
oczekiwania wobec realizowania procesu nauczania to określenie sposobu zaliczenia i
obiektywnych kryteriów oceny. W procesie kształcenia studenci bardzo dobrze oceniają
zadowolenie z zajęć teoretycznych wynikające z trafnego doboru prowadzących oraz
ich zaangażowania, natomiast zajęć praktycznych z powodu realizacji tematyki zgodnie
z programem, doboru prowadzących oraz organizacji zajęć. W toku studiów badani
najwięcej korzystają z wykładów, wśród których ich wiedza najbardziej wzbogaciła się
dzięki opiece paliatywnej, chirurgii oraz nefrologii i hematologii.
67% badanych uważa, że warto było studiować, a ponad połowa planuje i deklaruje
dalsze doskonalenie po zakończeniu studiów. Badanie zrealizowane wśród studentów i
badane obszary pozwoliły na częściową samoocenę prowadzonego przez uczelnię
kształcenia opartego na opinii studentów. Wskaźniki określające jakość poszczególnych
obszarów kształcenia w opinii studentów pielęgniarstwa WSBiP zostały ocenione
dobrze i bardzo dobrze i są na zbliżonym poziomie w stosunku do studentów kierunków
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medycznych innych uczelni, co pozwala twierdzić, że poziom, sposób organizacji i
realizacji kształcenia jest na wysokim poziomie i spełnia oczekiwania studiujących
pozwalając im na samorozwój i doskonalenie.
Słowa kluczowe: kształcenie, doskonalenie, opinia, oczekiwania
WSBiP students’ expectations and opinions concerning the carried out educational
process
Summary
Introduction: For many years there has been a growing interest of nurses and midwives
of increasing professional qualifications, which is probably caused by bigger and bigger
environment awareness concerning the necessity of constant development and
education, the development of medical sciences and availability of wide educational
offer, as well as subsidies for trainings from the state budget. The organization and
course of educational process organised according to students’ expectations and
opinions becomes a guarantee of the realization of expectations of nurses.
Aim: The aim of this work is to learn the expectations and opinions of students of the
department of nursing at WSBiP concerning the carried out educational process in
which they participate.
Material and method: The research was conducted among 70 nurses participating in
the bridging studies, Bachelor studies and Master studies at the Nursing Department in
the Higher School of Business and Enterprise in Ostrowiec Świętokrzyski (WSBiP) in
the academic year 2012/2013 by means of the original questionnaire containing 12
closed and opened questions.
Results: The research was conducted among nurses aged to 22 and above 50, with the
dominating age of 41-45 (40%), 99% of women. 58% of the questioned live in a city,
work on permanent basis (67%), who attended a qualification course before the studies
(61%), attended conferences (20%) and post-graduate studies (19%). 25% of questioned
were people who rise their qualification on the basis of their own choice, 18% had to
rise the qualifications, and 13% of currently studying nurses had the possibility of rising
their qualifications and took this chance. The nurses are afraid of the possibility of the
lack of work after finishing the studies, a difficult situation of the Polish health care, bad
work conditions and the underfunding. The most crucial expectations concerning the
educational process are: clearly specified conditions of receiving the final credit from a
given subject (25%) and defining objective marking criteria (21%). The most important
factors of the educational process according to the students are the attitude of the
academic teacher expected by the students (11 situations and features). 15% appreciated
the possibility of course modification according to their interests, 14% indicated
professional equipment and materials for classes, 13% -providing the schedule at the
beginning of the course, 12% the teachers’ ability to establish a good contact with
students, 10% showing kindliness and understanding towards students, and 9% the
ability to choose the form of exam. The evaluation of the level of satisfaction of carried
theoretical classes was expressed by means of an average. The students evaluated the
scope of new content at a high level (between very good and good ) (4,6), the students’
engagement in the course of studies (4,4), the course organization and the possibility of
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getting additional information from the teacher (4,3). The possibilities of getting
necessary literature was evaluated as 4,2, whereas the compliance of the issues
discussed and the topic of the classes as 4,0. The opinions of students concerning the
evaluation of classes carried out during the educational process covered also the
evaluation of practical classes, which is between 3,9 (minimum) and 5,5 (maximum).
The best mark was given to the degree of conformity between the issues included in the
subject curriculum and their practical realization. Next was the selection of people for
the classes and the organization of the classes. The students evaluated learning the new
content at a very good level, claiming that the results mostly depend on the teacher’s
engagement in the teaching process (4,8) and the possibility of obtaining additional
information 4,7.
Asked about their further plans concerning their vocational development most of the
students declared the will to continue their education (53%).
Conclusions: Women dominated among the researched students of nursing, people
studying at the Master level, coming from a city, aged 41-45, working on permanent
basis, after graduating high medical school, who before starting studies had completed a
qualification course during the year preceding the studies, who wanted to start studies or
had to start them due to the need of developing their vocational qualifications. Only
21% of students reported concerns related to education due to the difficulty of finding a
job and problems with the Polish health care. The students most often enumerated the
ability of establishing a good contact with patients and the ability to work in a team as
the most often anticipated skills of a nurse. The most often mentioned expectations
concerning the educational process were defining the ways of obtaining a final grade
and the objective marking criteria. In the teaching process, the students positively
evaluate the theoretical classes due to a good choice of teachers and their engagement,
whereas in practical classes - carrying out the classes according to the curriculum, the
choice of teachers and the organization of classes. During the studies, the researched
benefit the most of the lectures, among which their knowledge mostly developed thanks
to palliative care, surgery, nephrology and hematology.
67% of the researched believe that it was worth to start the studies, and over a half plans
and declares further development after finishing the studies. The research conducted
among students and the researched fields allowed for a partial self-evaluation of the
teaching programme based on the students’ opinion. The factors defining the quality of
areas of studies, according to the students of nursing in WSBiP, were well and very well
evaluated and they are at a similar level when compared to students of medical
departments of other universities which allows to claim that the level, organization and
realization of the teaching process is at a high level and fulfils the expectations of the
students allowing their self-development.
Key words: education, development, opinion, expectations
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Wstęp
W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej oraz aktach prawnych
regulujących zawód pielęgniarki i położnej odnajdujemy zapis wskazujący na
obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez
pielęgniarki [1,2,3]. Ponadto, aby dorównać postępowi medycyny oraz
wymaganiom w dynamicznie rozwijającym się świecie konieczne jest
prowadzenie edukacji ustawicznej [4].
W zawodzie pielęgniarki kształcenie ustawiczne polega na
uczestniczeniu w ustalonych rodzajach kształcenia podyplomowego, ale także
na samokształceniu, uczestnictwie w konferencjach, czy zdobywaniu stopni
naukowych.
Celem kształcenia ustawicznego realizowanego przez pielęgniarki jest
wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju osobowości oraz stymulowanie ich
aktywności i kreatywności. Sprzyja to poprawie organizacji pracy i tworzeniu
podstaw społeczeństwa opartego na wiedzy. Jest to zgodne także z obecną
polityką Unii Europejskiej, ukierunkowaną na aktywne uczestnictwo w
społeczeństwie obywatelskim, osobiste spełnienie środowiska medycznego oraz
dostosowywanie się do ciągłych zmian i umożliwienie uzyskania zatrudnienia.
Ponadto często ukończenie studiów jest
kompetentnym, profesjonalnym i lepszym w zawodzie.

gwarantem

bycia

W Polsce od kilku lat wzrasta zainteresowanie pielęgniarek i położnych
podnoszeniem
kwalifikacji
zawodowych
w
ramach
kształcenia
podyplomowego, co jest przypuszczalnie spowodowane coraz większą
świadomością środowiska o konieczności ustawicznego doskonalenia i
kształcenia, rozwojem nauk medycznych oraz dostępnością szerokiej oferty
edukacyjnej, a także dofinansowaniem szkoleń z budżetu państwa [5].
Rozwój zawodowy pielęgniarek jest również uwarunkowany
gotowością tej grupy zawodowej do stałego podnoszenia poziomu wiedzy
teoretycznej i praktycznej [6]. Wiąże się to ze zmianą roli i pozycji pielęgniarek
w zespole interdyscyplinarnym, z wychowawczo-instrumentalnej na
ekspresyjną, wymagającą odpowiedzialności i kreatywności; z pozycji
zleceniobiorcy na pozycję równoważnego partnera w zespole [7].
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Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest motywowane także, wg
wybranych badaczy [4], wzrostem jakości opieki, satysfakcji z pracy,
możliwością awansu lub mobilnością zawodową.
Głównymi przeszkodami na drodze rozwoju zawodowego są
utrudnienia ze strony przełożonych i kierownictwa placówek dotyczące
niedoborów personalnych, względy finansowe oraz brak informacji i czasu [8].
Cel pracy
Celem pracy jest poznanie oczekiwań i opinii studentów kierunku
pielęgniarstwo WSBiP na temat realizowanego procesu kształcenia, w którym
są bezpośrednimi uczestnikami.
Materiał i metoda
W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z
zastosowaniem techniki ankietowej. Jako narzędzie badawcze posłużył
kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji zawierający 12 pytań zamkniętych i
otwartych. Badaniami objęto grupę 70 pielęgniarek uczestniczących w studiach
tzw. pomostowych, licencjackich oraz magisterskich na kierunku
pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim, w roku akademickim 2012/2013.
Wyniki
Badaniem objęto pielęgniarki i pielęgniarzy w wieku od 22 do
powyżej 50 lat. Wiek oceniono w pięcioletnich przedziałach, co pozwoliło
ustalić, że wśród 70 badanych dominowały pielęgniarki i pielęgniarze w wieku
41-45 lat (28 osób, tj. 40%) oraz 46-50 lat (20 osób, co stanowi 29%). Dokładną
strukturę wieku przedstawia rycina 1.
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> 50 lat
3=4%

22-25 lat
3= 4%

26-30 lat
2= 3%

46-50 lat
20= 29%

31-35 lat
2= 3%
36-40 lat
12= 17%

41-45 lat
28= 40%
Rycina 1. Struktura wieku badanej populacji studiujących
pielęgniarek/pielęgniarzy

W badanej populacji z powodu feminizacji zawodu dominowały
kobiety, które stanowiły 99% badanych. Mężczyźni stanowili 1% wśród
badanych. Strukturę płci przedstawiono na rycinie 2.
Mężczyzna
1= 1%

Kobieta
69= 99%
Rycina 2. Struktura płci badanych

Kolejne cechy populacji, które zbadano to miejsce zamieszkania.
Wg uzyskanych wyników, 58% badanych to osoby zamieszkujące w mieście,
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zaś 33% na wsi. Oznacza to, że wśród studiujących pielęgniarek stwierdzono
niewielką przewagę mieszkańców miasta (rycina 3).
Brak
odpowiedzi
6= 9%

Wieś
23= 33%

Miasto
41= 58%

Rycina 3. Struktura miejsca zamieszkania badanych

W badanej populacji studenci studiów magisterskich stanowili 60%,
studiów licencjackich I stopnia 2,86%, a licencjatu pomostowego 37,14%.
Analiza wykazała, że w badaniu najchętniej wzięli udział studenci studiów II
stopnia (rycina 4).
:

studia II stopnia magisterskie
studia I stopnia licencjat
licencjat
pomostowy

60%
2,86%
37,14%

Rycina 4. Struktura rodzaju kształcenia jaki podjęli badani
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Ocena badanej populacji objęła także status zawodowy badanych.
Pielęgniarki najczęściej pracują na tzw. etacie, czyli umowie o pracę (67,15%).
Na czas określony zatrudnionych jest 17,14% badanych, na kontrakcie 5,71%, a
10% oprócz podstawowego zatrudnienia podejmuje się także dodatkowej pracy.
Cała populacja badanych to osoby czynne zawodowe, które mimo zatrudnienia
podjęły wysiłek doskonalenia zawodowego (rycina 5).

praca na etacie
plus dodatkowa
praca na
kontrakcie
praca na czas
określony

10%

5,71%
17,14%
67,15%

praca na etacie

Rycina 5. Struktura aktywności zawodowej badanych

Studenci to w przeważającej części pielęgniarki, które stanowiły
97,14%. Na innych stanowiskach w placówce ochrony zdrowia pracuje 2,86%
badanych (rycina 6).

17%
53%
tak

30%

nie

Rycina 6. Rodzaj wykonywanej pracy
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Dotychczasowe wykształcenie badanych przed podjęciem decyzji o
doskonaleniu lub kształceniu (zamieszczone na rycinie 7) wskazuje na wyraźną
dominację ukończenia przez nich liceum lub studium medycznego (67%). Są to
przypuszczalnie studenci studiów pomostowych. Równie liczna grupa (33%)
badanych studentów pielęgniarstwa to osoby, które ukończyły licencjat
pielęgniarstwa, a obecnie są studentami studiów II stopnia.

14%
tak

19%

67%
Rycina 7. Struktura dotychczasowego wykształcenia studentów

Badani studenci przed rozpoczęciem nauki w toku doskonalenia
uczestniczyli również w innych formach kształcenia. Wśród badanych
dominowały osoby, które korzystały z kursu kwalifikacyjnego (61%). W
konferencjach uczestniczyło 20% badanych, a studia podyplomowe ukończyło
19% studentów. Oznacza to, że najczęściej podejmowaną przez pielęgniarki
formą doskonalenia są kursy kwalifikacyjne (rycina 8).
konferencj
16= 20%

studia
podyplomowe
15= 19%

kurs
kwalifikacyjny
48= 61%

Rycina 8. Udział badanych w doskonaleniu zawodowym przed rozpoczęciem
studiów
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Wskazane przez badanych przed studiowaniem formy kształcenia
realizowane były najczęściej w ciągu ostatniego roku (58,57%). 27,14%
doskonaliło się wcześniej niż rok przed studiami, a 14,28% nie podało
odpowiedzi (rycina 9).

brak
odpowi…
nie
tak

14,28%
27,14%
58,57%

Rycina 9. Czas realizacji kształcenia przed rozpoczęciem studiów

Aktywizacja badanych w obszarze doskonalenia zawodowego miała
określoną motywację. Najliczniejszą grupę 25% stanowili studenci, którzy
deklarowali chęć podwyższenia kwalifikacji. 18% wskazało, że stanęli przed
koniecznością podwyższenia kwalifikacji, natomiast 13% aktualnie
studiujących pielęgniarek miało możliwość kontynuowania nauki, z której
skorzystało. Pozostałe motywy przedstawia rycina 10.
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chęć
chęć niesienie
podwyższenia pomocy innym
kwalifikacji ludziom/pacjent
45= 25%
om; 17= 9%
inna motywacja
konieczność
2=1%
podwyższenia
kwalifikacji
32=18%

możliwość
kontaktu i
współpracy z chęć
przedłużenia
różnymi ludźmi
12= 6% młodości,
skosztowania
życia
studenckiego
10= 5%

zainteresowani
e dziedziną
wiedzy, która
zajmowałem się
wcześniej
15= 8%

możliwość
zdobycia/utrzy
mania pracy
16= 9%

możliwość
kontynuowania
nauki
24=13%

zdobycie
możliwości
pracy poza
granicami
Polski
8= 4%
chęć
posiadania
zawodu
cieszącego się
dużym
szacunkiem i
prestiżem
społecznym
4= 2%

Rycina 10. Motywy podjęcia studiów przez badanych

Badanych zapytano także o najczęstsze obawy związane z kontynuacją
nauki. Analiza wyników z tego obszaru wykazała, że odpowiedzi udzieliło tylko
21% badanych studentów pielęgniarstwa. Braku możliwości pracy po
ukończeniu studiów obawia się 33% studentów z 15 osób, które udzieliły
odpowiedzi. Trudna sytuacja polskiej służby zdrowia niepokoi 27%
studiujących, a złe warunki pracy z niedofinansowania 20%. Wśród innych
obaw badani wskazali złe warunki pracy z powodu złego zarządzania (13%) i
niskie zarobki nieadekwatne do posiadanego wykształcenia i nakładów pracy
(7%). Graficznie wyniki przedstawia rycina 11.
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Rycina 11. Najczęstsze obawy studentów pielęgniarstwa

W ramach badania studenci wyrazili także swoją opinię na temat
najistotniejszych umiejętności, które są ważne w zawodzie pielęgniarki. Wg
studentów pielęgniarstwa najważniejsza jest zdolność nawiązania kontaktu z
pacjentem (12%) oraz umiejętność pracy w zespole (11%). Za ważne
umiejętności (po 10%) badani uznali posiadanie umiejętności instrumentalnych,
z którymi związane jest poczucie fachowości, umiejętność łączenia wiedzy z
praktyką, a także ciągła aktualizacja wiedzy. Wśród innych umiejętności badani
wymienili także cierpliwość (9%). Równie ważne są sprawne i szybkie
wykonywanie czynności, zdolność do modyfikacji działań wg potrzeb
podopiecznego, zdolność empatii (po 8%) oraz otwartość wobec chorych i
wytrzymałość (po7%). Graficznie wyniki przedstawia rycina 12.
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Rycina 12. Najistotniejsze w opinii studentów umiejętności istotne w zawodzie
pielęgniarki

W ramach badania zebrano także materiał na temat opinii badanych dotyczący
procesu nauczania i oceniania realizowanego w Wyższej Szkole Biznesu i
Przedsiębiorczości (wyniki na rycinie 13).
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Rycina 13. Najistotniejsze oczekiwania wobec realizowanego procesu nauczania
i oceny
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Najistotniejsze oczekiwania wobec realizowanego procesu nauczania i
ocena to określenie sposobu zaliczenia przedmiotu wskazane przez 25%
studentów. 21% uznało za ważne określenie obiektywnych kryteriów ocen.
Z kolei 18% doceniło wzbogacenie i urozmaicenie form prowadzonych
zajęć z wykorzystaniem m.in. wykładów, dyskusji, przykładów czy opisów
przypadków. 11% badanych za istotne oczekiwanie wobec procesu
dydaktycznego uznało poprawny dobór metod nauczania do przekazywanych
treści. Inne aspekty kształcenia uznane za najistotniejsze przez badanych to:
przekazywanie treści zgodnie z celem i tematyką zajęć (14%), przekazywanie
treści w sposób planowy i uporządkowany (7%) oraz przekazywanie treści i
nauczania w sposób pobudzający do pogłębienia wiedzy (4%).
Kolejnym etapem pracy było zebranie zdania badanych na temat ich
oczekiwania wobec nauczyciela akademickiego (uzyskane wyniki na rycinie
14).
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Rycina 14. Najistotniejsze oczekiwania wobec nauczyciela akademickiego

Za najistotniejsze postawy nauczyciela akademickiego oczekiwane przez
studentów badani uznali 11 sytuacji i cech.
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15% doceniło możliwość modyfikacji zajęć wg ich zainteresowań, 14%
wskazało na profesjonalne przygotowanie sprzętu i materiałów do zajęć, zaś
13% uznało za najistotniejsze przekazywanie planu na początku zajęć.
12% wybrało umiejętność nawiązywania przez nauczyciela kontaktu ze
studentami, 10% okazywanie życzliwości i zrozumienia w stosunku do
studenta, a 9% możliwość wyboru formy zaliczenia.
8% wskazało na komunikowanie się z nauczycielem, 6% jego
punktualność, a 5% wzbogacenie zasobu wiedzy po odbyciu zajęć.
Dla 4% najistotniejszym oczekiwaniem wobec kadry akademickiej było
podsumowanie prowadzonych zajęć, dla 3% utrzymanie kontaktu z każdym
studentem w toku zajęć, a dla 1% umożliwienie studentowi czynnego udziału w
zajęciach.
Ocena stopnia zadowolenia z realizowanych zajęć teoretycznych została
wyrażona przez studentów w badaniu poprzez wystawienie średniej oceny
respondentów.
Najwyżej (na poziomie bardzo dobrym i wyższym) na 5,2 studenci
ocenili dobór osób prowadzących zajęcia i ocenione na 5,0 zaangażowanie
prowadzącego, od którego zależy przyswojenie przez studentów ,,nauczanych”
treści (wyniki na rycinie 15).
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Rycina 15. Ocena stopnia zadowolenia z realizowanych zajęć teoretycznychśrednia ocena

Na wysokim poziomie (pomiędzy bardzo dobrym i dobrym) studenci
ocenili zakres zdobywania nowych treści (4,6), zaangażowanie studenta w tok
prowadzonych zajęć (4,4), organizację zajęć i możliwość uzyskania
dodatkowych informacji od prowadzącego (na 4,3).
Wskazania
co
do
możliwości pozyskania literatury studenci ocenili na 4,2, zaś zgodność
zagadnień z tematem prowadzonych zajęć na 4,0.
Badani studenci pielęgniarstwa byli najmniej zadowoleni z faktu
propozycji prowadzącego co do wyboru formy egzaminu kończącego przedmiot
(na 3,8) oraz wprowadzania do przedmiotów dodatkowych form przekazywania
wiedzy, np. studium przypadku (na 3,6).
Opinie studentów dotyczących oceny zajęć realizowanych w procesie
dydaktycznym obejmują także średnią ocenę zajęć praktycznych, która mieści
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się w granicach od 3,9 (minimalna) do 5,5 (maksymalna) (wyniki na rycinie
16).
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Rycina 16. Ocena stopnia zadowolenia z realizowanych zajęć praktycznychśrednia ocena respondentów

Najlepiej (na poziomie powyżej bardzo dobrego) na 5,5 oceniono
stopień zgodności zrealizowania zagadnień założoną w programach
przedmiotów z ich realizacją w praktyce, na 5,2 dobór osób prowadzących, a na
5,1 organizację zajęć.
Na poziomie bardzo dobrym do dobrego studenci ocenili przyswajanie
treści, których skutek zależy od zaangażowania w proces nauczania
prowadzącego (4,8), a na 4,7 możliwość uzyskania dodatkowych informacji.
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Ocenę 4,5 uzyskała możliwość wyboru przez studentów formy
egzaminu, a po 4,6 wprowadzanie przez prowadzących dodatkowych form
przekazywania wiedzy oraz umiejętność zaangażowania przez prowadzącego
studentów w tok prowadzenia zajęć.
Ocenę 4,1 wystawiono możliwości pozyskania literatury przedmiotu od
prowadzącego, a najniższą ocenę 3,9 uzyskał zakres zdobywania nowych treści
podczas zajęć praktycznych.
Podsumowanie badania stanowi opinia studentów na temat korzyści ze
studiów (uzyskane wyniki na rycinie 17).
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Rycina 17. Stopień zadowolenia i odczucia korzyści studentów z poszczególnych
form zajęć realizowanych w toku studiów

Studenci pielęgniarstwa studiujący w WSBiP w roku akademickim
2012/2013 są najbardziej zadowoleni z wykładów realizowanych w trakcie
trwania studiów - taką opinię wyraziło 58% badanych. 21% studentów jest
zadowolonych z zajęć praktycznych, 10% z praktyk zawodowych, zaś 6% z
seminariów. 5% nie wyraziło swojej opinii.
Studenci w czasie realizacji badania mogli także wskazać
najciekawszy przedmiot realizowany w toku studiów lub ten, który wniósł
najwięcej do ich wiedzy lub umiejętności.
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Studenci studiów licencjackich byli najbardziej zadowoleni z opieki
paliatywnej (17%), chirurgii (14%) i psychologii (9%), zaś studiów
magisterskich z nefrologii i hematologii (po 13%) oraz okulistyki 9%, czyli z
przedmiotów, które nie były przedmiotem nauczania na studiach I stopnia.
8% studentów było zadowolonych z badania fizykalnego, 7% ze
wszystkich przedmiotów, 6% z onkologii, 5% z zajęć dydaktycznych (ogółem),
po 3% z pediatrii i interny, a 3% z pielęgniarstwa europejskiego. Graficznie
wyniki przedstawiono na rycinie 18.
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Rycina 18. Przedmiot który w toku studiów wniósł najwięcej do wiedzy lub
umiejętności studentów/ był najciekawszy

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości jest także zainteresowana
planami rozwoju swoich absolwentów, dlatego badanych zapytano o plany
kontynuowania doskonalenia zawodowego.
Studenci w większości zadeklarowali chęć kontynuowania nauki (53%).
30% nie miało takich planów, natomiast 17% nie udzieliło odpowiedzi (rycina
19).
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Rycina 19. Deklaracje w zakresie planów kontynuowania doskonalenia
zawodowego

Badanie zamknięto pytaniem o ocenę celowości studiowania. W tym obszarze
67% studentów uznało, że warto było studiować, 19% wyraziło opinię, że nie
warto było podejmować się takiego wysiłku. 14% badanych nie udzieliło
odpowiedzi (rycina 20).

19% 14%
tak

67%
Rycina 20. Czy warto było studiować?

Opinia na temat celowości studiowania zakończyły analizę
wyników zebranego materiału badawczego i pozwoliły na wnioskowanie.
Podsumowanie
Zmiany legislacyjne pociągnęły za sobą konieczności opracowania i
wdrożenia przez uczelnie wyższe systemu oceny jakości kształcenia. W
obszarze oceny jakości znalazły się m.in.: organizacja zajęć, sposób ich
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prowadzenia, klimat społeczny zajęć, dostrzegane korzyści z udziału w
zajęciach oraz oceny efektów kształcenia. Uzyskany materiał był próbą zebrania
opinii na temat poziomu kształcenia, a stał się próbą samooceny w planowanym
procesie oceny jakości kształcenia. Z powodu zakresu pytań zawartych w
ankiecie można uznać, że praca zawiera wszelkie znamiona oceny jakości
kształcenia.
Odnosząc uzyskane oceny do wyników prezentowanych przez inne uczelnie i
badaczy można je porównać przez pryzmat wskaźników poziom jakości
kształcenia.
W badaniu realizowanym wśród studentów Pomorskiej Akademii
Medycznej wyobrażenia ponad połowy badanych (51%) były zgodne z ich
oczekiwaniami, co oznacza zadowolenie z wyboru studiów i procesu
kształcenia. Najbardziej niezaspokojone oczekiwania studentów dotyczyły
kontaktu z nauczycielami akademickimi (22%), a ponad ¼ (28%)
respondentów, mając możliwość ponownego wyboru, nie podjęłaby tego
kierunku studiów (w badaniu uczestniczyli studenci wydziałów lekarskich) [9].
W badaniu własnym zadowoleni ze swojego wyboru, którzy uznali,
że warto było studiować stanowili 67%, czyli była to zdecydowania większa
populacja. Opinie na temat kontaktu z prowadzącymi także przedstawiają się
korzystniej, gdyż 12% studentów wybrało za najważniejsze umiejętność
nawiązywania przez nauczyciela kontaktu ze studentami, 10% okazywanie
życzliwości i zrozumienia w stosunku do studenta, a 9% możliwość wyboru
formy zaliczenia, zaś 8% komunikowanie się z nauczycielem.
Kolejna praca zrealizowana wśród studentów kierunków medycznych
potwierdziła, że proces kształcenia powinien być zorientowany na studenta w
zakresie jego potrzeb i możliwości poznawczych, zaś ze strony nauczyciela
student oczekuje gotowości wdrażania zasady indywidualizacji nauczania.
Najwyżej w skali punktowej (4-5) tę cechę prowadzących ocenili studenci
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, bo aż 40% badanych. Wyniki na
innych Wydziałach były zbliżone i oscylowały w granicach 25-28% osób, które
pozytywnie oceniły te działania. Należy jednak zwrócić uwagę na oceny
negatywne i mierne (0-2), które były zbliżone i wynosiły: Wydział Zdrowia
Publicznego – 30%, Wydział Farmacji 28%, Wydział Lekarsko-
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Stomatologiczny- 27%, Wydział Lekarski – 26%. Wskazuje to na fakt, iż
średnio 28% studentów nie odczuwa, by proces kształcenia służył ich
samorozwojowi [10].
W badaniu własnym 15% doceniło możliwość modyfikacji zajęć wg ich
zainteresowań, a 9% wybór formy zaliczenia, co oznacza, że poziom osiągniętej
indywidualizacji kształcenia służącej rozwojowi studenta jest na podobnym
poziomie.
W jeszcze innym opracowaniu [11] aspekt przydatności uczęszczania
na zajęcia został wysoko oceniony. Aż 84,8% odpowiedziało, że warto i raczej
warto uczęszczać na zajęcia. Studenci deklarują, jako preferowany taki model,
który pozostawia im duży stopień swobody i niezależności (61,1%). Za ważną
uznają umiejętność prowadzenia zajęć w interesujący i przystępny sposób
twierdząc, że umiejętność przekazania jest ważniejszą cechą nauczyciela niż
jego zasób wiedzy. Takie opinie uzyskano w badaniach od 63% studentów. W
pytaniu sprawdzającym aż 76% studentów wskazało, iż najważniejszą cechą
nauczyciela akademickiego jest nie tyle jego rozległa wiedza, co sposób jej
przekazania.
Za odpowiednik ww. opinii w badaniu własnym można uznać bardzo
dobrze ocenione zaangażowanie i dobór prowadzących.
Wykazanie podobieństw w tych samych obszarach oceny jakości
kształcenia w opinii pielęgniarek pozwala po analizie na wysunięcie końcowych
wniosków.
Wnioski
1. W populacji badanych studentów pielęgniarstwa dominowały kobiety,
osoby studiujące na studiach magisterskich, pochodzące z miasta, w
wieku 41-45 lat, pracujące zawodowo, zatrudnione na zasadzie umowy
o pracę na czas nieokreślony, po ukończeniu liceum lub studium
medycznego, które przed podjęciem studiów najczęściej ukończyły kurs
kwalifikacyjny w ostatnim roku przed rozpoczęciem nauki, a którymi
kierowała chęć oraz konieczność podniesienia kwalifikacji
zawodowych.
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2. Tylko 21% studentów zgłosiło obawy związane z kształceniem
wynikające z trudności znalezienia pracy i problemami w polskiej
ochronie zdrowia.
3. W grupie umiejętności najczęściej oczekiwanych od pielęgniarki
studenci wymienili zdolność nawiązywania kontaktu z pacjentem oraz
umiejętność pracy w zespole.
4. Najczęściej wymieniane oczekiwania wobec realizowania procesu
nauczania i oceniania wskazało 40% studentów wymieniając jako
powód określenie sposobu zaliczenia i obiektywnych kryteriów oceny.
5. Oczekiwania studentów wobec nauczyciela jakie wpłynęły na bardzo
dobrą ocenę to możliwość modyfikowania zajęć wg potrzeb i
zainteresowań studentów.
6. W procesie kształcenia studenci bardzo dobrze oceniają zadowolenie z
zajęć teoretycznych wynikające z trafnego doboru prowadzących oraz
ich zaangażowania, natomiast zajęć praktycznych z powodu realizacji
tematyki zgodnie z programem, doboru prowadzących oraz organizacji
zajęć
7. W toku studiów badani najwięcej korzystali z wykładów, wśród których
ich wiedza najbardziej wzbogaciła się dzięki opiece paliatywnej,
chirurgii oraz nefrologii i hematologii.
8. 67% badanych uważa, że warto było studiować, a ponad połowa
planuje i deklaruje dalsze doskonalenie po zakończeniu studiów.
9. Badanie zrealizowane wśród studentów i badane obszary pozwoliły na
częściową samoocenę prowadzonego przez uczelnię kształcenia
opartego na opinii studentów.
10. Wskaźniki określające jakość poszczególnych obszarów kształcenia w
opinii studentów pielęgniarstwa WSBiP zostały ocenione dobrze i
bardzo dobrze, i są na zbliżonym poziomie do studentów kierunków
medycznych innych uczelni, co pozwala twierdzić, że poziom, sposób
organizacji i realizacji kształcenia jest na wysokim poziomie i spełnia
oczekiwania studiujących pozwalając im na samorozwój i
doskonalenie.

