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1. Wnioski z hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony 

Zdrowia w roku akademickim 2017/2018 

 

W roku akademickim 2017/2018 na 5 kierunkach Wydziału przeprowadzono 20  hospitacji zajęć 
dydaktycznych. Hospitowane przedmioty z podziałem na stopnie, kierunki i semestry studiów zestawiono 
w tabelach 1 i 2. 
 
Tabela 1. Przedmioty hospitowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 z podziałem na 
stopnie, kierunki i semestry studiów 

Stopień i kierunek Przedmiot 

sem. I sem. III sem. V sem. VII 

s
tu

d
ia

 I
 s

to
p
n
ia

 WF 

Biochemia, dr 
hab. Małgorzata 

Waligórska 

   

Fizjoterapia  Fizykotarapia Masaż leczniczy  

Dietetyka 

Ekologia i ochrona 
środowiska 
człowieka 

Diagnostyka 
laboratoryjna 

Metodologia pracy 
dyplomowej 

 

Kosmetologia Anatomia Chemia kosmetyczna   

Pielęgniarstwo 
Zdrowie publiczne 

Psychologia 
   

Źródło: opracowanie własne na podstawie arkuszy hospitacji. 

 

Tabela 2. Przedmioty hospitowane w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 z podziałem na 
stopnie, kierunki i semestry studiów 

Stopień i kierunek Przedmiot 

sem. II sem. IV sem. VI 

s
tu

d
ia

 I
 s

to
p
n
ia

 

WF 

Lekka atletyka, dr 
Karolina Waliszewska. 
Pływanie, dr Ewa 

Janeczek 

 Coaching aktywności 
fizycznej mgr Mariusz 
Ratajski 

Fizjoterapia 
 Trening funkcjonalny Fizjoterapia kliniczna w 

pedriatrii 

Dietetyka Podstawy dietetyki Diagnostyka laboratoryjna Dietetyka gerontologiczna 

Kosmetologia Podstawy kosmetologii Masaż leczniczy  

Pielęgniarstwo Badanie fizykalne   
Źródło: opracowanie własne na podstawie arkuszy hospitacji. 

 

Aspekty pozytywne: 

 treści i tematyka zajęć były zgodne z programami przedmiotów (opracowanych wg KRK) 

 cele zajęć zostały odpowiednio przekazane studentom i w całkowitym stopniu zrealizowane  

 zajęcia zrealizowane zostały w interesujący sposób, powodując dużą aktywność i zaangażowanie 

studentów 

 podczas prowadzenia zajęć wykorzystywano skutecznie różne metody kształcenia i aktywizacji 

oraz nowoczesne techniki i pomoce dydaktyczne 

 prawidłowa atmosfera i relacje ze studentami 
 

Aspekty negatywne: 

 brak 
 

Zalecenia i wnioski:  

 w związku z pozytywnymi aspektami zaleca się kontynuację podejmowanych działań 
 zaleca się kontynuację współpracy z hospitowanymi wykładowcami 
 należy promować wygłaszanie referatów zamiast ich odczytywania 

 

 
. 
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2. Wnioski z ankiety oceny nauczycieli prowadzących zajęcia na Wydziale Kultury 

Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2017/2018 

 

W roku akademickim 2017/2018 studenci zarówno w semestrze zimowym (luty 2018 r.), jak i letnim 

(czerwiec 2018 r.) wyrazili swoją opinię na temat prowadzonych przez nauczycieli akademickich zajęć 

dydaktycznych. Zastosowanym przy ocenie narzędziem była ankieta składająca się z dziewięciu pytań 

opartych o skalę Likerta oraz jednego pytania otwartego. 

 

W semestrze zimowym z 299 studentów uprawnionych do wzięcia udziału w badaniu ankiety przesłało 

81 osób (zwrotność: 27,09%). Studenci przesłali 642 ankiety oceniając 56 wykładowców. Średnia ocena 

wykładowców wyniosła 4,57. Najwyżej (4,74) oceniono aspekt dotyczący punktualności nauczycieli, a 

najniżej (4,33) – zajęcia jako inspirację do samodzielnego poszerzania wiedzy.  

W semestrze letnim z 299 studentów uprawnionych do wzięcia udziału w badaniu ankiety przesłało 64 

osoby (zwrotność: 21,4%). Studenci przesłali 539 ankiet oceniając 51 wykładowców. Średnia ocena 

wykładowców na kierunku wyniosła 4,36 . Najwyżej (4,54) oceniono pytanie dotyczące życzliwości 

nauczyciela w stosunku do studenta, a najniżej (4,06) – podobnie jak w semestrze zimowym aspekt 

dotyczący samodzielnego poszerzania wiedzy.  

 

Szczegółowe zestawienie wyników ankiet oceny pracowników dydaktycznych przeprowadzonych w postaci 

elektronicznej z podziałem na poszczególne pytania kwestionariusza i semestry przedstawia tabela 3. 

Graficznie średnią ocenę nauczycieli w roku akademickim 2017/2018 w odniesieniu do poszczególnych 

pytań ilustruje rysunek 1.  

 

Tabela 3. Zestawienie wyników ankiet oceny nauczycieli Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia z 
podziałem na pytania kwestionariusza i semestry w roku akademickim 2017/2018 

  Pytanie Semestr Ocena średnia 

1.  Czy treść zajęć była omawiana w sposób jasny i zrozumiały? 
zimowy 4,54 

4,43 
letni 4,32 

2.  
Czy zajęcia były prowadzone w sposób interesujący, zachęcając 
studentów do stawiania pytań i dyskusji? 

zimowy 4,46 
4,32 

letni 4,19 

3.  
Czy nauczyciel odpowiadał na pytania zadawane przez studentów 
dotyczące treści zajęć? 

zimowy 4,68 
4,59 

letni 4,50 

4.  Czy zajęcia rozpoczynały się i kończyły punktualnie? 
zimowy 4,74 

4,63 
letni 4,53 

5.  
Czy nauczyciel był dostępny poza zajęciami (dyżury, konsultacje i inne 
formy)? 

zimowy 4,60 
4,52 

letni 4,44 

6.  Czy nauczyciel z szacunkiem i życzliwością odnosił się do studentów? 
zimowy 4,68 

4,61 
letni 4,54 

7.  
 

Czy kryteria weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
na zaliczeniu/egzaminie były jasne i obiektywne? 

zimowy 4,57 
4,49 

letni 4,41 

8.  
 

Czy nauczyciel w ramach przedmiotu wykorzystywał innowacyjne i 
skuteczne metody kształcenia i oceny? 

zimowy 4,56 
4,42 

letni 4,28 

9.  Czy zajęcia były inspiracją do samodzielnego poszerzania wiedzy? 
zimowy 4,33 

4,19 
letni 4,06 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Działu Dydaktyki. 
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Rysunek 1. Ocena pracowników dydaktycznych WKFiOZ w roku akademickim 2017/2018, średnia 

uzyskana w odpowiedzi na poszczególne pytania kwestionariusza 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Działu Dydaktyki. 

 

Natomiast w tabeli 4 przedstawiono wyniki oceny nauczycieli z podziałem na poszczególne kierunki 

Wydziału z uwzględnieniem liczby wypełnionych ankiet, liczby ocenionych nauczycieli, oceny minimalnej, 

maksymalnej, średniej oraz liczby nauczycieli ocenionych poniżej 4,0.  

 

Tabela 4. Wyniki ankiety oceny nauczycieli z podziałem na kierunki Wydziału w roku akademickim 
2017/2018 

Stopień i kierunek Semestr 

Liczba 

wypełnionych 

ankiet 

Liczba 

ocenionych 

nauczycieli 

Ocena 

min. 

Ocena 

maks. 
Ocena średnia 

Liczba 

nauczycieli 

ocenionych 

poniżej 4,0 

 

Wychowani

e fizyczne 

zimowy 87 21 3,44 5,0 4,69 
4,47 

1 

letni 33 16 2,61 5,0 4,26 5 

Fizjoterapia 
zimowy 7 6 3,0 5,0 4,59 

4,65 
1 

letni 11 9 3,61 5,0 4,71 1 

Dietetyka 
zimowy 272 27 3,43 5,0 4,57 

4,49 
2 

letni 245 21 3,23 5,0 4,41 4 

Kosmetolog

ia 

zimowy 237 15 3,84 4,99 4,54 
4,41 

2 

letni 234 12 2,86 4,93 4,29 3 

Pielęgniarst

wo 

zimowy 39 17 2,44 5,0 4,56 
4,62 

4 

letni 16 9 1,89 5,0 4,68 2 

Razem 
zimowy 642 56 2,44 5,0 4,57 

4,46 
10 

letni 539 51 1,89 5,0 4,36 15 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Działu Dydaktyki.  
 

W tabeli 5 i 6 podano liczbę oraz odsetek nauczycieli WKFiOZ ocenionych w poszczególnych przedziałach 

ocen odpowiednio w semestrze zimowym i letnim. 
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Tabela 5. Liczba i odsetek nauczycieli WKFiOZ ocenionych w poszczególnych przedziałach ocen w semestrze 
zimowym roku akademickiego 2017/2018 

Przedział ocen  
Nauczyciele WKFiOZ 

liczba % 

5,0 8 14,28 

4,99 – 4,51 29 51,78 

4,50 – 4,0 15 26,79 

3,99 – 3,0 4 7,14 

2,99 – 1,0 0 0 

Razem WKFiOZ 56 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Działu Dydaktyki. 

 
Tabela 6. Liczba i odsetek nauczycieli WKFiOZ ocenionych w poszczególnych przedziałach ocen w semestrze 
letnim roku akademickiego 2017/2018 

Przedział ocen  
Nauczyciele 

  

5,0 15 29,41 

4,99 – 4,51 15 29,41 

4,50 – 4,0 10 19,61 

3,99 – 3,0 8 15,69 

2,99 – 1,0 3 5,88 

Razem WKFiOZ 51 100 

Źródło: Stanowisko ds. Jakości Kształcenia i Studiów Podyplomowych. 

 
 

Graficzne porównanie średniej ocen nauczycieli na poszczególnych kierunkach w bieżącym roku 

akademickim z rokiem 2015/2016 przedstawiono na rysunku 2. 

 

 

 
Rysunek 2. Ocena pracowników dydaktycznych WKFiOZ, średnia w latach 2016/2017 i 2017/2018 

z podziałem na kierunki 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Działu Dydaktyki. 
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Wnioski:   

 średnia ocena nauczycieli jest na dobrym poziomie, wskazuje na wysoką jakość prowadzonych 

zajęć 

 należy zachęcić studentów do wypełniania ankiet oceniających nauczycieli 

 zaobserwowano  w semestrze letnim zwiększenie liczby nauczycieli ocenionych poniżej 4,0  

 

 

3. Wnioski z ankiety oceny jakości kształcenia wypełnionej przez nauczycieli 

i studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 

2017/2018 

 

W roku akademickim 2017/2018 nauczyciele akademiccy i studenci Uczelni mieli możliwość wyrażenia 

swojej opinii dot. jakości kształcenia za pomocą ankiety, która została przeprowadzona w maju i czerwcu 

2017 r. przez Stanowisko ds. Jakości Kształcenia i Studiów Podyplomowych.  

 

 

NAUCZYCIELE 

Na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia  w roku akademickim 2017/2018 ankiety 

wypełniło 20 nauczycieli (uprawnionych:  63 osoby, zwrotność: 31,74%), którzy ocenili jakość 

kształcenia na 4,39. Najwyżej nauczyciele akademiccy ocenili obsługę administracyjną - 4,80, a najniżej 

– możliwości rozwoju naukowego i zawodowego – 4,10). Średnie wyniki ankiety jakości kształcenia 

wypełnionej przez nauczycieli akademickich w odniesieniu do poszczególnych pytań kwestionariusza 

przedstawia tabela 7. 

 

Tabela 7. Wyniki ankiety jakości kształcenia wypełnionej przez nauczycieli akademickich WKFiOZ w roku 
akademickim 2017/2018 

Pytanie Ocena średnia 

1.  Jak ocenia Pani/Pan warunki lokalowe prowadzonych zajęć?  4,35 

2.  Jak ocenia Pani/Pan tygodniowy plan zajęć?  4,50 

3.  
Jak ocenia Pani/Pan stwarzane przez Uczelnię warunki do prowadzenia zajęć 
praktycznych? 

4,30 

4.  
Jak ocenia Pani/Pan dostępność do pomocy i narzędzi dydaktycznych 
wykorzystywanych podczas realizacji zajęć?  

4,25 

5.  
Jak ocenia Pani/Pan swoje przygotowanie do wykorzystywania w realizacji zajęć 
urządzeń multimedialnych (tablice interaktywne, programy komputerowe, 
projektory)? 

4,40 

6.  
Jak ocenia Pani/Pan organizację procesu kształcenia w odniesieniu do liczebności grup 
prowadzonych zajęć? 

4,40 

7.  
 

Jak ocenia Pani/Pan przepływ informacji w Uczelni? 4,45 

8.  
 

Jak ocenia Pani/Pan obsługę administracyjną, w tym przekazywanie przez 
pracowników aktualnych i rzetelnych informacji? 

4,80 

9.  
 

Jak ocenia Pani/Pan stwarzane przez Uczelnię możliwości rozwoju naukowego 
i zawodowego? 

4,10 

10.  Inne uwagi (pytanie otwarte) 
liczba odpowiedzi 

na pytanie 
otwarte: 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Działu Dydaktyki. 

 

W pytaniu otwartym odnoszono się do: 

 brak 
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Porównawcze zestawienie wyników ankiety oceny jakości kształcenia dokonanej przez pracowników 

dydaktycznych WKFiOZ w latach 2016/2017 i 2017/2018 obrazuje rysunek 3. 

 

 
Rysunek 3. Wyniki ankiety jakości kształcenia wypełnionej przez nauczycieli akademickich WKFiOZ, 

porównanie roku akademickiego 2016/2017 i 2017/2018 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Działu Dydaktyki. 

 

Wnioski OJK dokonanej przez nauczycieli: 

 niska liczba wypełnionych ankiet, 

 należy zachęcić nauczycieli akademickich do wyrażania swojej opinii na temat jakości kształcenia 

na Wydziale. 

 

 

STUDENCI 

Na WKFiOZ w roku akademickim 2017/2018 na pytania ankiety odpowiedziało 48 studentów 

(uprawnionych: 299; zwrotność: 16,05%), którzy ocenili jakość kształcenia na 3,85. Najwyżej 

studenci ocenili obsługę administracyjną, a najniżej tygodniowy plan zajęć. Średnie wyniki 

w odpowiedzi na poszczególne pytania kwestionariusza ankiety jakości kształcenia wypełnionej przez 

studentów zebrano w tabeli 8. 

 

 
 
Tabela 8. Wyniki ankiety jakości kształcenia wypełnionej przez studentów WKFiOZ w roku akademickim 
2017/2018 

 
Pytanie Ocena średnia 

1.  
Jak ocenia Pani/Pan warunki studiowania, w tym wyposażenie sal w pomoce 
i narzędzia dydaktyczne? 

3,77 

2.  Jak ocenia Pani/Pan tygodniowy plan zajęć? 3,02 

3.  Jak ocenia Pani/Pan program zajęć realizowanych na studiowanym kierunku? 3,46 

4.  Jak ocenia Pani/Pan jakość prowadzonych zajęć na studiowanym kierunku? 3,67 

5.  Jak ocenia Pani/Pan jakość kształcenia w zakresie języków obcych? 3,85 

6.  Jak ocenia Pani/Pan ofertę specjalności w ramach studiowanego kierunku? 3,31 

7.  
 

Jak ocenia Pani/Pan zakres i przejrzystość informacji zamieszczanych na stronie 
internetowej Uczelni, w tym dostępność do regulaminów, druków, komunikatów? 

3,90 

8.  
 

Jak ocenia Pani/Pan możliwość realizacji części studiów za granicą oraz studenckiej 
praktyki zawodowej w ramach programu Erasmus? 

4,04 

9.  
 

Jak ocenia Pani/Pan możliwości uczestnictwa w różnych inicjatywach uczelnianych, 
samorządu studenckiego, kół naukowych i organizacji studenckich? 

3,71 

4,35

4,4

4,45

średnia 2017/18 średnia 2016/2017

oceny nauczycieli
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10.  
Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie biblioteki i czytelni uczelnianej oraz aktualność 
oferowanego księgozbioru? 

3,94 

11.  
Jak ocenia Pani/Pan obsługę administracyjną dziekanatu właściwego wydziału? 
(tu: WST pok. nr 119, ul. Przyjaźni 1) 

4,44 

12.  Jak ocenia Pani/Pan obsługę administracyjną katedry? 4,42 

13.  Jak ocenia Pani/Pan obsługę administracyjną Biura Pomocy Materialnej?  4,24 

14.  Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie Centrum Obsługi Studenta?  4,23 

15.  Co Pani/Pana zdaniem należałoby udoskonalić w Uczelni? (pytanie otwarte) 
liczba 

odpowiedzi: 13 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Działu Dydaktyki. 

 

W pytaniu otwartym odnoszono się do: 

 zwiększenia liczby godzin praktycznych,  

 ulepszyć tygodniowy plan zajęć, 

 zwrócono uwagę, by nauczyciele sprawiedliwie oceniali 

 należy zmniejszyć liczbę osób w grupach laboratoryjnych 

 poprawić jakość sprzętu multimedialnego niezbędnego do prowadzenia zajęć (rzutniki, laptopy, 

oprogramowanie) 

 

 

Najwyżej jakość kształcenia na WKFiOZ została oceniona przez studentów kierunku dietetyka 

(3,99) i pielęgniarstwo (3,93), a najniżej przez studentów kierunku fizjotarapia (3,65). 

Zestawienie wyników z podziałem na kierunki zaprezentowano w tabeli 9. Natomiast porównanie średnich 

ocen na poszczególnych kierunkach w bieżącym roku akademickim do roku poprzedniego zilustrowano na 

rysunku 4.  

 

 

 

 

Tabela 9. Wyniki ankiet oceny jakości kształcenia wypełnionych przez studentów WKFiOZ z podziałem 
na kierunki studiów 

Stopień 

i kierunek 

Liczba 

wypeł- 

nionych 
ankiet 

Ocena 

średnia 

Pytania 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.1 

s
tu

d
ia

 I
 s

to
p
n
ia

 

WF 5 3,87 4,0 3,0 3,6 3,8 3,6 3,0 3,0 4,6 3,8 4,4 4,6 4,6 4,0 4,2 1 

Fizjot
erap 

6 3,65 3,5 2,0 3,33 3,5 3,5 2,5 4,0 3,17 3,5 4,33 4,67 4,67 4,67 4,33 3 

Diete
tyka 

15 3,99 3,67 3,8 3,67 3,87 3,8 3,73 3,87 4,33 3,87 4,0 4,4 4,33 4,42 4,13 3 

Kos
meto
logia 

19 3,77 3,84 2,68 3,16 3,42 4,11 3,26 4,05 3,95 3,63 3,84 4,37 4,42 3,89 4,26 5 

Pielę
gniar
stwo 

3 3,93 4,0 3,33 4,33 4,33 3,67 3,67 4,33 4,0 3,67 2,67 4,33 4,0 4,33 4,33 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Działu Dydaktyki. 

 

                                                 
1 Liczba odpowiedzi udzielonych na pytanie otwarte. 
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Rysunek 4. Średnia ocena jakości kształcenia dokonana przez studentów poszczególnych kierunków 

WKFiOZ w latach 2016/2017 i 2017/2018 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Działu Dydaktyki. 

 

Wnioski OJK dokonanej przez studentów:   

 ocena jakości kształcenia przez studentów mieści się w przedziale od 3,02 do 4,44 

 najwyżej jakość kształcenia ocenili studenci kierunku dietetyka – 3,99 

 zbyt mała liczba wypełnionych ankiet, należy zachęcać studentów do ich wypełniania 

 należałoby poprawić tygodniowy plan zajęć 

 zwrócono uwagę na wprowadzenie większej liczby zajęć praktycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wnioski z realizacji praktyk zawodowych studentów Wydziału w roku akademickim 

2017/2018 2 

 

Kierunek Wychowanie fizyczne 

Celem praktyk było: 

Do zagadnień realizowanych podczas praktyk należały m.in.:  

W roku akademickim 2017/2018 na kierunku wychowanie fizyczne zrealizowane zostały dwie praktyki dla 

studentów III roku: Praktyka  pedagogiczna oraz Praktyka specjalnościowa.  

Praktyka Pedagogiczna, w liczbie 100 godzin, zrealizowana została w szkołach podstawowych miasta Konina 

oraz okolicznych miejscowości: Ślesin, Lądek, Grodziec, Pleszew, Grzegorzew, Rychwał, Kazimierz Biskupi, 

Słupca oraz Golina. Podczas jej  realizacji studenci wykorzystali znajomość form  

i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, skonfrontowali 

wiadomości i umiejętności wyniesione z uczelni z warunkami pracy danej placówki. Ponadto aktywnie 

obserwowali, samodzielnie prowadzili lekcje wychowania fizycznego oraz zajęcia rekreacyjne lub sportowe. 

Wraz z opiekunem wzięli udział w zespołach samokształceniowych, zebraniach, radach pedagogicznych lub 

konferencjach organizowanych na terenie placówki. Wszyscy studenci, choć w rożnym terminie, wykazali się 

kompletną dokumentacją potwierdzającą zrealizowanie programu praktyki. Ponadto wszyscy zostali ocenieniu 

przez swoich opiekunach w szkołach ocena bardzo dobrą. 

                                                 
2 Stan realizacji praktyk na 14 września 2018 r. 
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Praktyka Specjalnościowa zrealizowana została w klubach fitness: FRYTA GYM-ALL SPORTS  

w Strzałkowie, BOHDAN, Calypso, Persona w Koninie oraz ATLAS FITNESS CLUB w Pleszewie. Studenci 

podczas trwania praktyki wykazali się wiedzą z zakresu metodyki wychowania fizycznego dotyczącą treningu, 

jego obserwacji, dokumentowania oraz prowadzenia zajęć w celu promocji i ochrony zdrowia. Ponadto potrafili 

podczas zajęć, samodzielnie i odpowiedzialnie, zastosować umiejętności techniczne, metody nauczania, formy 

porządkowe, organizacji oraz treści nauczania, stosować zasady budowy lekcji/zajęć. Ta praktyka również 

została bardzo wysoko oceniona przez Trenerów z wykształceniem pedagogicznym będących opiekunami 

podczas jej trwania.  

 

Wnioski:  

 Praktyka przebiegała zgodnie z określonym harmonogramem 

 4 studentów nie rozliczyło się z dokumentacją 

 Sugestią studentów tej specjalności było ażeby dołożyć w programie studiów zajęcia na siłowni. (Stan 

na dzień 14.09.2018) 

 

Liczbę zrealizowanych praktyk oraz wykaz pięciu najczęściej wybieranych przez studentów kierunku 

wychowanie fizyczne placówek zebrano w tabeli 10. 

 
 

Kierunek Fizjoterapia III rok 

Celem praktyk było: 

Zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną placówki prowadzącej działalność fizjoterapeutyczną oraz 

kształtowanie i utrwalanie podstawowych umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zabiegów 

z zakresu fizjoterapii i prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w niepełnosprawności o różnej etiologii w 

oparciu o zlecenia lekarskie i współpracę z innymi specjalistami należącymi do zespołu terapeutycznego. 

Opanowanie zasad doboru, wykonania i dozowania zabiegów fizjoterapeutycznych.  

Wymiar: 320 godzin (praktyka w sanatorium – 2 tygodnie-80 godzin, szpital-4 tygodnie- 160 godzin, 

ambulatorium – 2 tygodnie-80 godzin). 

Do zagadnień realizowanych podczas praktyk należały m.in.:  

Poznanie teoretycznych, metodycznych i praktycznych podstaw fizjoterapii.  

Poznanie metod oceny stanu narządu ruchu na potrzeby fizjoterapii.  

Planowanie i wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych w realizacji różnych zadań terapeutycznych, 

korekcyjnych i profilaktycznych.  

Samodzielne wykonywanie zabiegów z zakresu fizjoterapii. 

Opanowanie umiejętności oceny odczynów/reakcji po zabiegach fizjoterapeutycznych. 

Opanowanie umiejętności samodzielnego wykonywania powierzonych zadań i organizacji własnej pracy. 

Wykorzystanie fizjoterapii w kompleksowej rehabilitacji. 

Studenci zrealizowali praktykę w terminie i miejscu określonym w skierowaniu. Praktykę odbywali w 

zakładach opieki zdrowotnej spełniających warunki konieczne do uzyskania założonych efektów kształcenia.  

Praktyka miała formę ćwiczeń/działań praktycznych- polegała na aktywnej obserwacji, asystowaniu i 

wykonywaniu zabiegów fizjoterapeutycznych w realnych warunkach pod nadzorem wykwalifikowanego 

personelu medycznego. 

 

Wnioski: 
 Praktyka przebiegła zgodnie z wcześniej określonym harmonogramem  

 Poziom współpracy z opiekunami z ramienia jednostek przyjmujących – właściwy 

 Brak trudności i problemów w trakcie realizacji praktyk 

Kierunek Fizjoterapia II rok, semestr I 

Celem praktyk było: 

Zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną placówki prowadzącej działalność fizjoterapeutyczną oraz 

kształtowanie i utrwalanie podstawowych umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zabiegów 

z zakresu fizykoterapii i prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w niepełnosprawności o różnej etiologii w 
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oparciu o zlecenia lekarskie i współpracę z innymi specjalistami należącymi do zespołu terapeutycznego. 

Opanowanie zasad doboru, wykonania i dozowania zabiegów fizykoterapeutycznych.  

Do zagadnień realizowanych podczas praktyk należały m.in.:  

Poznanie teoretycznych, metodycznych i praktycznych podstaw fizykoterapii.  

Poznanie metod oceny stanu narządu ruchu na potrzeby fizykoterapii.  

Planowanie i wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych w realizacji różnych zadań terapeutycznych, 

korekcyjnych i profilaktycznych.  

Samodzielne wykonywanie zabiegów z zakresu fizykoterapii. 

Opanowanie umiejętności oceny odczynów/reakcji po zabiegach fizykoterapeutycznych. 

Opanowanie umiejętności samodzielnego wykonywania powierzonych zadań i organizacji własnej pracy. 

Wykorzystanie fizykoterapii w kompleksowej rehabilitacji. 

Wnioski: 

Praktyka przebiegła zgodnie z wcześniej określonym harmonogramem.  
Poziom współpracy z opiekunami z ramienia jednostek przyjmujących – właściwy. 
Brak trudności i problemów w trakcie realizacji praktyk. 

Kierunek Fizjoterapia II rok, semestr II 

Celem praktyk było: 

Zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną placówki prowadzącej działalność rehabilitacyjną oraz 

kształtowanie i utrwalanie podstawowych umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zabiegów 

z zakresu kinezyterapii i prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w niepełnosprawności o różnej etiologii w 

oparciu o zlecenia lekarskie i współpracę z innymi specjalistami należącymi do zespołu terapeutycznego. 

Opanowanie zasad doboru, wykonania i dozowania zabiegów kinezyterapeutycznych.  

Do zagadnień realizowanych podczas praktyk należało m.in.:  

Poznanie teoretycznych, metodycznych i praktycznych podstaw kinezyterapii i terapii manualnej. Poznanie 

metod oceny stanu narządu ruchu człowieka dla wyjaśnienia zaburzeń ich struktury i funkcji.  

Planowanie i stosowanie ćwiczeń leczniczych przydatnych w realizacji różnych zadań terapeutycznych, 

korekcyjnych i profilaktycznych.  

Samodzielne wykonywanie zabiegów z zakresu kinezyterapii i elementów terapii manualnej. Opanowanie 

umiejętności doboru ćwiczeń oraz metodyczne ich stosowanie z zachowaniem stopniowania natężenia 

wysiłku fizycznego dla osób z różnymi możliwościami funkcjonalnymi. 

 Opanowanie umiejętności samodzielnego wykonywania powierzonych zadań i organizacji własnej pracy. 

Wnioski: 

Praktyka przebiegła zgodnie z wcześniej określonym harmonogramem.  
Poziom współpracy z opiekunami z ramienia jednostek przyjmujących – właściwy. 
Brak trudności i problemów w trakcie realizacji praktyk. 

Liczbę zrealizowanych praktyk oraz wykaz pięciu najczęściej wybieranych przez studentów WKFiOZ placówek 

zebrano w tabeli 10. 

 

Kierunek Dietetyka 

Kierunek: Dietetyka I 

Celem praktyk było:   
- zapoznanie z organizacją żywienia zbiorowego i dietetycznego 
- zapoznanie z współczesnymi systemami zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia 
- poznanie struktury organizacyjnej placówki 
- poznanie środowiska zawodowego 

- poznanie zadań dietetyka w placówce 
- poznanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej żywienia w danej placówce 
- poznanie zasad organizacji stanowiska pracy 
- poznanie diet stosowanych w szpitalu 
- sporządzanie potraw i napojów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i żywienia dietetycznego 
 

Do zagadnień realizowanych podczas praktyk należało m.in.:  
- Organizowanie stanowiska pracy wszystkich etapów produkcji potraw. 
- Porcjowanie i ekspedycja posiłków 
- Różnicowanie diet. 

- Sporządzanie potraw i napojów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i żywienia dietetycznego. 
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- Sporządzanie mieszanek mlecznych dla niemowląt. 
- Przygotowanie kalkulacji kosztów jadłospisu. 

- Ocena warunków sanitarno – higienicznych kuchni. 
- Prowadzenie kompleksowej dokumentacji żywieniowej. 
Wnioski: 
Realizacja praktyk przebiegła zgodnie z założeniami programowymi, problemy zgłaszane przez studentów 

były rozwiązywane na bieżąco, nie było problemów zgłaszanych   przez opiekunów z ramienia placówki. Cele 
praktyki zostały zrealizowane. Z przeprowadzonych rozmów ze studentami wynika, że najbardziej zadowoleni 
byli z praktyki w kuchni szpitalnej. 
 

 
Kierunek: Dietetyka  II       
Celem praktyk było:   
- poznanie struktury organizacyjnej placówki 

- poznanie środowiska zawodowego 

- poznanie zadań dietetyka w placówce 

- poznanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej żywienia w danej placówce 

- poznanie diet stosowanych w szpitalu 

- poznanie organizacji pracy na oddziale 

- zapoznanie się z dokumentacją pacjenta 

- poznanie zasad komunikowania się z pacjentem 

- przeprowadzenie wywiadu żywieniowego z pacjentem oraz udzielenie porady dietetycznej 

- nabycie umiejętności motywowania pacjenta do stosowania diety 

- zapoznanie z organizacją żywienia zbiorowego dzieci w wieku przedszkolnym 

- sporządzanie potraw i napojów zgodnie z normami żywienia dzieci w wieku    przedszkolnym 

- sporządzanie potraw i napojów zgodnie z wymaganą indywidualną dietą dziecka  

- pobieranie próbek żywności 

- poznanie zasad przeprowadzania i dokonania analiz badań sanitarno – epidemiologicznych 

- poznanie zasad postępowania w przypadku zatruć pokarmowych 

Do zagadnień realizowanych podczas praktyk należało m.in.:  

- Analiza dokumentacji pacjenta. 
- Nawiązanie kontaktu z pacjentem. 
- Przeprowadzenie wywiadu żywieniowego z pacjentem. 
- Analiza i ocena żywienia pacjenta, sporządzenie wykazu błędów żywieniowych. 
- Udzielanie porad żywieniowych pacjentom zgodnie z jednostką chorobową. 
- Planowanie indywidualnych jadłospisów dla pacjentów zgodnie z jednostką chorobową. 
- Rozróżnianie diet stosowanych w szpitalu. 

- Sporządzanie potraw i napojów zgodnie z normami żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. 
- Przygotowanie kalkulacji kosztów jadłospisu. 
- Prowadzenie kompleksowej dokumentacji żywieniowej w placówce. 
- Przeprowadzenie analiz badań sanitarno-epidemiologicznych. 
- Prowadzenie jakości żywienia różnych grup ludności. 
Wnioski: 

Realizacja praktyk przebiegła zgodnie z założeniami programowymi, problemy zgłaszane przez studentów 

były rozwiązywane na bieżąco , nie było problemów zgłaszanych przez opiekunów z ramienia placówki. Cele 
praktyki zostały zrealizowane Z przeprowadzonych rozmów ze studentami wynika, że byli  zadowoleni z 
wszystkich placówek. 
 
Kierunek: Dietetyka   III       
Celem praktyk było:   
- poznanie struktury organizacyjnej placówki 

- poznanie środowiska zawodowego 
- poznanie zadań dietetyka w placówce 
- poznanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej żywienia w danej placówce 
- poznanie diet stosowanych w sanatorium i ośrodku sportowym 
- poznanie organizacji pracy w placówce 
- planowanie indywidualnych diet oraz jadłospisów dla osób uprawiających różne 

  dyscypliny sportowe 

- zapoznanie się z dokumentacją pacjenta 
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- poznanie zasad komunikowania się z pacjentem 
- przeprowadzenie wywiadu żywieniowego z pacjentem oraz udzielenie porady dietetycznej 

- analiza i ocena żywienia pacjenta 
- nabycie umiejętności motywowania pacjenta do stosowania diety 
- konstruowanie jadłospisów indywidualnych - tygodniowych dla pacjentów 
- analizowanie składu masy ciała pacjenta na podstawie Analizatora Tanita 

Do zagadnień realizowanych podczas praktyk należało m.in.:  
- Analiza dokumentacji pacjenta. 
- Nawiązanie kontaktu z pacjentem 
- Przeprowadzenie wywiadu żywieniowego z pacjentem. 
- Analiza i ocena żywienia pacjenta, sporządzenie wykazu błędów żywieniowych. 
- Udzielanie porad żywieniowych pacjentom zgodnie z jednostką chorobową. 
- Planowanie indywidualnych jadłospisów dla pacjentów zgodnie z jednostką chorobową. 

- Planowanie indywidualnych i zbiorowych jadłospisów dla osób uprawiających określoną 
  dyscyplinę sportową. 
- Badanie i analiza składu masy ciała pacjenta. 
- Przygotowanie kalkulacji kosztów jadłospisu 

- Prowadzenie kompleksowej dokumentacji żywieniowej w placówce. 
- Edukacja żywieniowa pacjentów indywidualnych oraz grupowa. 

Wnioski: 
Realizacja praktyk przebiegła zgodnie z założeniami programowymi, nie było problemów zgłaszanych przez 
studentów oraz przez opiekunów z ramienia placówki. Cele praktyki zostały zrealizowane Z przeprowadzonych 
rozmów ze studentami wynika, że byli zadowoleni z praktyk w każdej placówce. Studentki w ciąży lub będące 
w okresie laktacji, bądź mające IOS nie odbywały praktyki w sanatorium , tylko w Akademii Życia w Koninie, 
realizując takie same założenia programowe. Oceny uzyskane z praktyki są wysokie 85%  - bardzo dobry, 
15% - dobry. 

 
Liczbę zrealizowanych praktyk oraz wykaz pięciu najczęściej wybieranych przez studentów WKFiOZ placówek 

zebrano w tabeli 10. 

 

Kierunek Kosmetologia 

Celem praktyk było: 
Wprowadzenie studentów do zadań zawodowych i kształtowanie ich postawy w dziedzinach 
kosmetycznych ukierunkowanych na rozwój poznawczy, emocjonalny i psychomotoryczny. Pierwsza 
praktyka (po II roku) miała charakter poznawczo-obserwacyjny i obejmowała podstawowe zagadnienia 
związane ze specyfiką i funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego.  

Do zagadnień realizowanych podczas praktyk należało miedzy innymi: 
Zapoznanie się z organizacją pracy gabinetu, jego wyposażeniem i prowadzoną dokumentacją. Studenci 
poznali  przepisy BHP, PPoż i Sanepidu. Brali udział w diagnozie skóry i przeprowadzaniu wywiadu. 
Prowadzili obserwację: wykonywania manicure i pedicure, zabiegu oczyszczania skóry, przygotowania i 
nakładania oraz zdejmowania masek kosmetycznych, zabiegów pielęgnacyjnych na ciało. Poznawali 
modyfikację podstawowego zabiegu kosmetycznego w zależności od: typu skóry, zaburzeń 
funkcjonowania skóry, chorób ogólnoustrojowych i innych stanów organizmu. Mogli  praktycznie 

wykonywać makijaż: dzienny, wieczorowy i fantazyjny oraz asystować przy zabiegach kosmetycznych w 
zakresie wizażu. Zdobywali doświadczenie związane z doborem kosmetyków z uwzględnieniem wskazań i 
przeciwwskazań oraz wiedzę o podstawowych procesach sporządzania kosmetyków. 

Wnioski: 

1. Program zrealizowano, studentki zostały bardzo wysoko ocenione przez opiekunów i osoby 
prowadzące gabinety: wszystkie otrzymały ocenę bardzo dobrą. 

2. Wszystkie studentki zrealizowały praktyki zgodnie z planem. Nie zgłoszono żadnych uwag 
organizacyjnych. 

3. Należy poszerzyć wybór podmiotów prowadzących praktyki  uwzględniając zadania programowe 
zawarte w II i III praktyce. 

 

Liczbę zrealizowanych praktyk oraz wykaz pięciu najczęściej wybieranych przez studentów WKFiOZ placówek 

zebrano w tabeli 10. 
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Kierunek Pielęgniarstwo 

Semestr: pierwszy 

Cele i wymiar zajęć praktycznych:  
kształtowanie zachowań prozdrowotnych  oraz  praktycznych umiejętności  prowadzenia edukacji 
zdrowotnej człowieka zdrowego i  z różnymi dysfunkcjami w różnych grupach wiekowych. 
Zajęcia praktyczne realizowane były w wymiarze 20 godzin 

 
Do zagadnień realizowanych podczas zajęć praktycznych  należało (wiedza, umiejętności, kompetencje 

społeczne) : 

Zachowania zdrowotne jako element  stylu życia, zasady zdobywania informacji , analizy i oceny zachowań  
prozdrowotnych i anty-zdrowotnych.  
 Identyfikacja czynników społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, które mają wpływ na zdrowie 
dziecka i rodziny, rola i funkcja rodziny w zakresie umacniania zdrowia oraz redukcji czynników ryzyka. 
 Zdrowie rodziny, analiza działań pielęgniarskich na rzecz rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci 
młodzieży, osób dorosłych i ich rodzin oraz planowanie działań promujących zdrowie. 

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu , zasady planowania i realizacji programów edukacyjnych. 

/narkomania, alkoholizm, anoreksja, bulimia, zachowania seksualne/.Analiza zasad prozdrowotnego stylu 
życia i przyczyn zachowań ryzykownych. 
Rozwiązywanie problemów dla poprawy zdrowia w pielęgniarstwie; higiena osobista,  j. ustnej, aktywność 
fizyczna jako element profilaktyki otyłości, zdrowa żywność, zdrowa woda,  „ekologiczny” styl życia.  

Wnioski: 

Realizacja zajęć praktycznych  przebiegła zgodnie z założeniami programowymi. Studenci wykazywali duże 
zaangażowanie w realizację zadań związanych z edukacja prozdrowotną. We wszystkich placówkach wysoko 
oceniano i pozytywnie postrzegano pracę studentów. 
 

Semestr: drugi 

Cele i wymiar zajęć praktycznych i praktyki zawodowej z podstaw pielęgniarstwa: utrwalanie  i doskonalenie  
umiejętności: 

- wykonywania wszystkich czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych, 

- pobierania materiałów do badań diagnostycznych, 
- odczytywania  i wypełniania dokumentacji pacjenta i oddziału, 
- podawania leków różnymi drogami, 
- współpracowania z zespołem terapeutycznym, pacjentem i jego rodziną. 

Do zagadnień realizowanych podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych należało (wiedza, 

umiejętności, kompetencje społeczne) : 

Organizacja oddziału. Dokumentacja stosowana w oddziale. 

 Przyjęcie chorego do szpitala/oddziału.  
Gromadzenie informacji o pacjencie. 
 Problemy pielęgnacyjne wybranego pacjenta, planowanie działań. 
 Zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych podopiecznego. 
Zaspokajanie potrzeb psychospołecznych chorego.  
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych u chorego. 
 Udział w edukacji zdrowotnej pacjentów. 

 Działanie pielęgniarskie na rzecz pacjenta, a prawa pacjenta (do informacji, do opieki, do korzystania z 
posług religijnych). Empatia, „bycie z chorym”, aktywne słuchanie. 
Wnioski: 
Realizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych  przebiegła zgodnie z założeniami programowymi. 
Studenci wykazywali duże zaangażowanie w realizację zadań związanych z wykonywaniem  wszystkich 
czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych. W obydwu placówkach bardzo wysoko oceniano pracę i 
zaangażowanie studentów w wykonywanie zadań wiązanych z opieką nad chorymi hospitalizowanymi w 

oddziałach i ich postawę, zarówno przez samych pacjentów jak i personel Szpitala.  
Nie było problemów zgłaszanych przez studentów oraz przez opiekunów z ramienia placówek. 
 

Liczbę zrealizowanych praktyk oraz wykaz pięciu najczęściej wybieranych przez studentów WKFiOZ placówek 

zebrano w tabeli 10. 
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Tabela 10. Liczba zrealizowanych praktyk na kierunkach WKFiOZ  oraz wykaz pięciu najczęściej wybieranych 

przez studentów placówek do realizowania praktyk w roku akademickim 2017/2018 

 
Kierunek i rok SS 

WF III semestr V 

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim 

3. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach 

4. Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie 

semestr VI 

1. BOH-HDAN W Koninie 

2. Calypso Fitness S.A. w Starym Mieście 

3. PERSONA SPORT w Koninie 

4. Paweł Trzemkowski w Kleczewie 

5. FRYTA GYM-ALL SPORTS w Strzałkowie 

 

Fizjoterapia II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizjoterapia III 

semestr III 

1. M.A.R. Sp. z o.o. Wielospecjalistyczny NZOZ MAX MED. W Koninie 

2. C.R.M. + Anna Hierowska w Strzałkowie 

3. NZOZ Przychodnia Rehabilitacyjna ZIP-MED. w Koninie 

4. Ośrodek Rehabilitacji Fundacji MIELNICA w Koninie 

5. Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy MED.-ALKO Sp. z o.o. w 

Koninie 

semestr IV 

1. C.R.M. + Anna Hierowska w Strzałkowie 

2. Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku 

3. M.A.R. Sp. z o.o. Wielospecjalistyczny NZOZ MAX MED. W Koninie 

4. NZOZ Przychodnia Specjalistyczna „MAXMED” w Koninie 

5. Ośrodek Rehabilitacji Fundacji MIELNICA w Koninie 

 

1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 

2. Centrum Zdrowia i Relaksu „Verano” Sp. z o.o. w Kołobrzegu 

3. POLEX Sp. z o.o. w Ciechocinku 

4. Sanatorium Uzdrowiskowe „CHEMIK”  Sp. z o.o. w Dusznikach Zdroju 

5. Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy MED.-ALKO Sp. z o.o. w 

Koninie 

 

 

Dietetyka I 

 

 

 

 

 

Dietetyka II 

 

 

 

 

 

 

1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 

2. Dom Pomocy Społecznej w Koninie 

3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe w Koninie 

4. Gospodarstwo Agroturystyczne w Szczepidle 

5. „Karsianka” w Karsach 

 

1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie 

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku 

4. Przedszkole Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie 

5. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie 

 

1. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „Orion” w Ciechocinku 
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Dietetyka III 

2. Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku 

3. 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Cechocinku 

4. Akademia Życia w Koninie 

 

Kosmetologia II 1. Salon Kosmetyczny Brodway Wyszyńskiego 23a 

2. Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Image  Al. 1 Maja 3/9 

3. Gabinet kosmetyczny Venus Plac Zamkowy 98 

4. Galeria Urody Shine s.c. Chopina 21H/3B 

5. Studio Urody Styl & Glamour Spółdzielców 73 

 

Pielęgniarstwo I  Semestr: pierwszy 

Zajęcia praktyczne realizowane były w 4 grupach studenckich 8- 

osobowych. Każda grupa odbyła zajęcia w: 
1. Szkole Podstawowej  nr 3 w Koninie,  

2. Fundacji  im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”  

3.   Przedszkolu nr 32 w Koninie. 

Semestr: drugi 
1. Oddział chorób wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Koninie, 

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy. 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Uczelnianego Biura Praktyk. 

 

 

 

 

 

5. Wnioski z monitorowania losów absolwentów Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony 

Zdrowia w roku akademickim 2017/2018 

 

 

Ankieta dla absolwentów roku akademickiego 2016/2017 (bezpośrednio po ukończeniu 

studiów) została przeprowadzona w Centrum Rekrutacji i Karier między czerwcem a wrześniem 2017 r. 

Wzięło w niej udział 67 absolwentów WKFiOZ (zwrotność: 67,7%), z kierunków: wychowanie fizyczne 

(9), fizjoterapia (22), dietetyka (36). 

 

 

   

Analiza wyników ankiety wskazała, iż absolwenci w przeważającej większości wysoko zaopiniowali 

kształcenie w Uczelni, a mianowicie: 

 98,5% (66 osób) uważało, że wybrany kierunek studiów był bardzo interesujący lub 

interesujący; 

 68,7 % (46 osób) było zdania, że w  zrealizowanym programie studiów zawarta była 

wystarczająca liczba zajęć praktycznych (ćwiczeniowych, warsztatowych laboratoryjnych); 

 85,1 % (57 osób) stwierdziło, że studia przygotowały do pracy w zawodzie; 

 tylko 14,9% respondentów (10 osób) było zdania, że konieczne jest wprowadzenie zmian w 

programie studiów danego kierunku, a postulowane zmiany powinny dotyczyć większej ilości 

zajęć praktycznych. 
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Z przeprowadzonego na grupie absolwentów roku akademickiego 2016/2017 badania wynika również, 

że: 

 studia na WKFiOZ PWSZ w Koninie przygotowują do pracy w zawodzie (opinia 85,1 %  

ankietowanych, 57 osób); 

 na rynku pracy jest zapotrzebowanie na absolwentów danego kierunku (opinia 77,6 % 

ankietowanych, 52 osoby);  

 respondenci zamierzają w większości podjąć studia II stopnia (opinia 88,1%   ankietowanych, 

59 osób) lub dodatkowe kursy i szkolenia, w tym szkolenia specjalistyczne (opinia 40,3%   

ankietowanych, 27 osób). 

 

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów roku akademickiego 2015/2016 

(rok po ukończeniu studiów) zostało przeprowadzone między sierpniem a październikiem 2017 r. za 

pomocą strony internetowej www.profitest.pl. Ankietę wypełniło 18 absolwentów WKFiOZ (zwrotność: 

16% %). W badaniu wzięli udział absolwenci następujących kierunków: wychowanie fizyczne(6), 

turystyka i rekreacja (0), fizjoterapia (5), dietetyka (7). 

 

 

 

Analiza wyników ankiety wskazała, iż absolwenci po roku od ukończenia studiów wysoko oceniają 

kształcenie na WKFiOZ, ponieważ: 

 94,4% (17 osób) stwierdziło, że wybrany kierunek studiów był interesujący lub bardzo 

interesujący;  

 27,8 % (5 osób) stwierdziło, że zmiany w programie kształcenia ukończonego kierunku nie są 

konieczne 

 88,9% (16 osób) uważało, że studia w zdecydowanym lub umiarkowanym stopniu przygotowały 

do pracy w zawodzie; 

 77,8% (14 osób) było zdania, że w zrealizowanym programie studiów była zawarta 

wystarczająca liczba zajęć praktycznych. 

 

Z badania przeprowadzonego na grupie absolwentów roku akademickiego 2015/2016 wynika ponadto, 

iż: 

 55,6 % (10 osób) po ukończeniu studiów w PWSZ w Koninie podjęło studia II stopnia; 

 50% (9 osób) jest zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w postaci studiów 

podyplomowych organizowanych przez PWSZ; 

 55,6% (10 osób) jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej; 

 27,8 % (5 osób) pracuje w Koninie lub powiecie konińskim; 

 dla 22,2% (4 osoby) wykonywana praca jest całkowicie lub częściowo zgodna 

z wykształceniem; 

 16,7 % (3 osoby) pracują na stanowisku kierowniczym albo specjalisty lub równorzędnym; 

 27,8 % (5 osób) jest w pełni zadowolone z wykonywanej pracy. 

 

Monitoring karier zawodowych absolwentów roku akademickiego 2013/2014 (po trzech 

latach od ukończenia studiów) został przeprowadzony w 2017 r. po raz trzeci. Badania dokonano za 

pomocą serwisu internetowego www.profitest.pl w okresie od sierpnia do października 2017 r.            W 

badaniu wzięło udział 5 absolwentów WKFiOZ (zwrotność: 3,5%) z następujących kierunków: 

wychowanie fizyczne (2), turystyka i rekreacja (0), fizjoterapia (3). 

 

   

 Analiza wyników ankiety wskazała, iż absolwenci po trzech latach od ukończenia studiów w dalszym 

ciągu dość wysoko oceniają kształcenie na WST, gdyż: 

 100% (5 osób) stwierdziło, że wybrany kierunek studiów był interesujący lub bardzo 

interesujący; 

 80,0% (4 osoby) uważało, że studia w zdecydowanym lub umiarkowanym stopniu przygotowały 

do pracy w zawodzie; 
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 80,0% (4 osoby) było zdania, że w zrealizowanym programie studiów była zawarta 

wystarczająca liczba zajęć praktycznych; 

 40% (2 osoby) nie widziało potrzeby dokonywania zmian w programie kształcenia ukończonego 

kierunku, natomiast 20% (1 osoba) stwierdziło, że konieczne są takie zmiany . 

 

Z badania przeprowadzonego na grupie absolwentów roku akademickiego 2013/2014 wynika ponadto, 

iż: 

 80,0% (4 osoby) po ukończeniu studiów na WKFiOZ PWSZ w Koninie podjęło studia II stopnia; 

 60,0% (3 osoby) jest zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w postaci studiów 

podyplomowych organizowanych przez PWSZ; 

 40%  (2 osoby) jest zatrudnionych na umowę o pracę; 

 40,0%  (2 osoby) pracuje w Koninie lub powiecie konińskim; 

 40,0% (2 osoby) pracuje w województwie wielkopolskim (poza Koninem i powiatem konińskim); 

 60,0%  (3 osoby) wykonywana praca jest całkowicie lub częściowo zgodna z wykształceniem; 

 40,0 %  (2 osoby) pracuje na stanowisku kierowniczym albo specjalisty lub równorzędnym; 

 20,0%  (1 osoba) jest w pełni zadowolone z wykonywanej pracy. 

 

 

Monitoring karier zawodowych absolwentów roku akademickiego 2011/2012 (po pięciu 

latach od ukończenia studiów) został przeprowadzony w 2017 r. po raz pierwszy. Badania dokonano 

za pomocą serwisu internetowego www.profitest.pl w okresie od sierpnia do października 2017 r. 

W badaniu wzięło udział  11 absolwentów WKFiOZ (zwrotność:  6%) z następujących kierunków: 

wychowanie fizyczne (2), turystyka i rekreacja (1), fizjoterapia (8). 

 

 

Analiza wyników ankiety wskazała, iż absolwenci po trzech latach od ukończenia studiów w dalszym ciągu 

dość wysoko oceniają kształcenie na WKFiOZ, gdyż: 

 100% (11 osób) stwierdziło, że wybrany kierunek studiów był interesujący lub bardzo 

interesujący; 

 90,9% (10 osób) uważało, że studia w zdecydowanym lub umiarkowanym stopniu przygotowały 

do pracy w zawodzie; 

 45,5% (5 osób) było zdania, że w zrealizowanym programie studiów była zawarta wystarczająca 

liczba zajęć praktycznych; 

 18,2% (2 osoby) nie widziało potrzeby dokonywania zmian w programie kształcenia 

ukończonego kierunku, natomiast 36,4% (4 osoby) stwierdziło, że konieczne są takie zmiany  

i postulowano przede wszystkim więcej zajęć praktycznych, w tym więcej praktyk 

w przedsiębiorstwach na danym stanowisku. 

Z badania przeprowadzonego na grupie absolwentów roku akademickiego 2011/2012 wynika ponadto, 

iż: 

 81,8%  (9 osób) po ukończeniu studiów na WKFiOZ PWSZ w Koninie podjęło studia II stopnia; 

 63,6% (7 osób) jest zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w postaci studiów 

podyplomowych organizowanych przez PWSZ; 

 36,4% (4 osoby) jest zatrudnionych na umowę o pracę, a 27,3% (3 osoby) prowadzi własną 

działalność gospodarczą; 

 27,3%  (3 osoby) pracuje w Koninie lub powiecie konińskim; 

 36,4% (4 osoby) pracuje w województwie wielkopolskim (poza Koninem i powiatem konińskim); 

 dla 63,6% (7 osób) wykonywana praca jest całkowicie lub częściowo zgodna z wykształceniem; 

 45,5%  (5 osób) pracuje na stanowisku kierowniczym albo specjalisty lub równorzędnym; 

 45,5%  (5 osób) jest w pełni zadowolone z wykonywanej pracy. 
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6. Ogólne wnioski płynące z oceny jakości kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej 

i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2017/2018 

1. Opinie i wskazania Rady Programowej kierunku studiów 

 

Kierunek Wychowanie fizyczne 

Wnioski ze spotkań członków Rady Programowej z dnia 25.01.2018r.: 
 Omówiono założenia i program nowo wprowadzonych specjalności – wychowanie fizyczne  

z odnową biologiczną oraz animator turystyki, sportu i rekreacji. Rada dokonała analizy 

specjalności dostępnych na kierunku Wychowanie Fizyczne. Omówiono zarówno możliwości 

zatrudnienia, jak i kontynuacji kształcenia przez absolwentów wprowadzonych specjalności. 

Studenci biorący udział w spotkaniu wyrazili potrzebę wznowienia specjalności z gimnastyką 

korekcyjno – kompensacyjną. 

 Po analizie planów studiów zaapelowano o synchronizację przedmiotów dotyczących 

poszczególnych specjalności tak, aby studenci mogli mieć większą możliwość wyboru specjalności 

(dotyczy dwóch specjalności: wychowanie fizyczne z odnową biologiczną oraz trener personalny). 

 Rada pozytywnie zaopiniowała efekty kształcenia dla kierunku Wychowanie fizyczne na lata 2017-

2020. 

 Przewodniczący Rady omówił możliwość rozpoczęcia prac nad studiami II stopnia na kierunku 

Wychowanie Fizyczne. Osoby biorące udział w spotkaniu wypowiedziały się na ten temat 

pozytywnie. W tym kontekście podkreślono potrzebę powiększenie zasobów kadrowych  

o profesorów i doktorów habilitowanych. 

Kierunek Fizjoterapia 
 
Wnioski ze spotkań członków Rady Programowej (spotkania Rady Programowej nie odbyły się  

 likwidacja kierunku 
 

Kierunek Dietetyka 

Wnioski ze spotkań członków Rady Programowej (8.12.2017): 

 
 Przeanalizować, zasadność powołania nowej specjalności na kierunku „dietetyka”, 
 Rozwijać umiejętności autoprezentacji u studentów. 

 
Kierunek Kosmetologia 
Wnioski ze spotkań członków Rady Programowej (spotkanie odbyło się raz – 17.01.2018): 
1. zorganizowanie cyklicznych spotkań z profesjonalistami branży kosmetycznej, aby zapewnić 

wykorzystanie doświadczenia praktyków w przygotowaniu studentów do wyzwań rynku pracy; 
2. utworzenie Klubu Kosmetologa pod patronatem PWSZ zrzeszającego pracujących kosmetologów i 
chętnych studentów celem konsolidacji środowiska zawodowego i doskonaleniu zawodowemu 
3. przygotowanie przez PWSZ kursu języka angielskiego zawodowego skierowanego do studentów i 
kosmetologów funkcjonujących w regionie; 
4. zorganizowanie wycieczek dydaktycznych do zakładów związanych z produkcją kosmetyków lub 

urządzeń stosowanych w usługach kosmetycznych. 

 
Kierunek Pielęgniarstwo 
 
Wnioski ze spotkań członków Rady Programowej (29.01.2018)  

 Propozycja intensyfikacji promocji kierunku pielęgniarstwo m.in. podczas wykładów otwartych w 

szkołach średnich, które są wykorzystywane do promocji innych kierunków.   

 propozycja zmiany w programie studiów (przeniesienia zajęć z III semestru z przedmiotu 

Podstawy pielęgniarstwa na semestr II tak, aby egzamin z przedmiotu miał miejsce w sesji 

kończącej I rok studiów).  

 przeniesienie przedmiotu Farmakologia na semestr III oraz zwiększenie liczby godzin ćwiczeń z 

15 do 30, z przedmiotu Podstawowa Opieka zdrowotna. Rada pozytywnie zaopiniowała 

proponowane zmiany. 

  Rada zaopiniowała pozytywnie efekty kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo na lata 2017-20. 
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2. Wnioski wynikające z cyklicznych spotkań nauczycieli wchodzących w skład minimum 

kadrowego kierunku studiów 
 

Kierunek Wychowanie fizyczne 
Wnioski z cyklicznych spotkań nauczycieli będących w minimum kadrowym z dnia 25.01.2018: 

 Ocena specjalności pod kątem atrakcyjności i zapotrzebowania rynku pracy 
 Ciągłe monitorowanie planu studiów. 
 Rozpoczęcie prac nad studiami II stopnia. 

 

Kierunek Fizjoterapia 
Spotkania nie odbyły się – likwidacja kierunku 
 
Kierunek Dietetyka 
 
 
Kierunek Kosmetologia 

Wnioski z cyklicznych spotkań nauczycieli będących w minimum kadrowym (spotkania odbyły się trzy 
razy: 12.12.2017r.; 06.04.2018r.; 27.06.2018): 

 doskonalenie programu studiów poprzez zmiany w przedmiotach i formach realizacji:  
a) likwidacja na przedmiotach specjalnościowych wykładów i zwiększenie ilości ćwiczeń; 
b) połączenie przedmiotów „fizjoterapia ogólna” i „masaż leczniczy” w „fizjoterapię i masaż”; 
c) przesunięcie przedmiotu „fitokosmetyka” ze specjalności do kształcenia kierunkowego i 
wprowadzenie do specjalności przedmiotu „Technologia pozyskiwania, przetwarzania i 

wykorzystania ziół”; 
 organizowanie dodatkowych działań poza planem poszerzających kompetencje studentów 

(spotkania, warsztaty, konferencje i wycieczki dydaktyczne). 
 
 
 

 
Kierunek Pielęgniarstwo 

 
Wnioski z cyklicznych spotkań nauczycieli będących w minimum kadrowym (29.01.2018) 

 Propozycja intensyfikacji promocji kierunku pielęgniarstwo m.in. podczas wykładów otwartych w 

szkołach średnich, które są wykorzystywane do promocji innych kierunków.   

 propozycja zmiany w programie studiów (przeniesienia zajęć z III semestru z przedmiotu 

Podstawy pielęgniarstwa na semestr II tak, aby egzamin z przedmiotu miał miejsce w sesji 

kończącej I rok studiów).  

 przeniesienie przedmiotu Farmakologia na semestr III oraz zwiększenie liczby godzin ćwiczeń z 

15 do 30, z przedmiotu Podstawowa Opieka zdrowotna. Rada pozytywnie zaopiniowała 

proponowane zmiany. 

 Rada zaopiniowała pozytywnie efekty kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo na lata 2017-20 

 

3. Informację nt. weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych oraz wnioski dotyczące 

przebiegu procesu dyplomowania  
W roku akademickim 2017/2018 na WKFiOZ zostało poddanych weryfikacji w systemie antyplagiatowym 

84,7% prac dyplomowych. Liczbę planowanych do sprawdzenia i rzeczywiście sprawdzonych prac z 

podziałem na kierunki studiów zestawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Liczba planowanych do sprawdzenia i sprawdzonych prac dyplomowych na WKFIOZ  
z podziałem na kierunki studiów 

 

WKFiOZ 

SS  

planowana 

liczba prac 

sprawdzona 

liczba prac 

% 

Dietetyka 34 27 79,41 

Fizjoterapia 34 32 94,12 
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Wychowanie fizyczne 17 13 76,47 

Razem WKFiOZ 85 72 84,71 

 
 

Weryfikacja antyplagiatowa obejmuje: 

 wskaźnik podobieństwa 1 – wartość wyrażona w procentach określająca poziom zapożyczeń 

odnalezionych w określonych źródłach, złożonych z minimum pięciu wyrazów; graniczna wartość 

współczynnika podobieństwa 1 to 50%; 

 wskaźnik podobieństwa 2 – wartość procentowa określająca poziom zapożyczeń odnalezionych 

w określonych źródłach złożonych z minimum 25 wyrazów; graniczna wartość tego 

współczynnika to 10%. 

 
Kierunek Wychowanie fizyczne 
W zakresie sprawdzania prac, wskaźnik podobieństwa 2 został przekroczony w przypadku dwóch prac 

dyplomowych. W przypadku jednej z prac dyplomowych, przekroczenie wskaźnika zostało uznane przez 

promotora za umotywowane i student przystąpił do obron prac, natomiast druga praca czeka na opinię 

promotora. 

W zweryfikowanych pracach dyplomowych  przy wskaźniku 1 – najwyższa wartość zapożyczenia wyniosła 

31,09 %, natomiast przy wskaźniku 2 – 11,23 %. (Stan na dzień 13 września 2018). 

Proces dyplomowania odbywał się bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. 

Siedmiu studentów oczekuje na obrony prac dyplomowych (26.09.2018r.) 

 
Kierunek Fizjoterapia 
W zakresie sprawdzania prac, wskaźnik podobieństwa 2 nieznacznie został przekroczony w przypadku 
jednej pracy dyplomowej, przekroczenie wskaźnika zostało uznane przez promotora za umotywowane i 
student przystąpił do obron prac. 
W zweryfikowanych pracach dyplomowych  przy wskaźniku 1 – najwyższa wartość zapożyczenia wyniosła 

35,5 %, natomiast przy wskaźniku 2 – 10,3 %. 
Proces dyplomowania przebiegał bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem 

 
Kierunek Dietetyka 
W roku akademickim 2017/2018 na kierunku „dietetyka” z planowanych 34 prac dyplomowych weryfikacji 

antyplagiatowej poddano 32 prace dyplomowe (94,12%). W zakresie sprawdzania prac, wskaźnik 

podobieństwa 2 został przekroczony tylko w jednej pracy dyplomowej. Praca zostały skierowane przez 

promotora do poprawy i ponownej weryfikacji. Druga weryfikacja pracy była pozytywna, praca nie 

przekroczyła żadnego wskaźnika. W zweryfikowanych pracach dyplomowych  przy wskaźniku 1 – 

najwyższa wartość zapożyczenia wyniosła 43,86 %, natomiast przy wskaźniku 2 – 18,72 %. 

Proces dyplomowania odbywał się bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. 

 
Kierunek Kosmetologia 
Weryfikacja antyplagiatowa prac dyplomowych 

 nie dotyczy, drugi rok funkcjonowania kierunku 

 

 
Kierunek Pielęgniarstwo 
Weryfikacja antyplagiatowa prac dyplomowych 

 nie dotyczy, pierwszy rok funkcjonowania kierunku 
 
 

 
 

4. Sprawność kształcenia na WKFiOZ 

Stosunek liczby studentów rozpoczynających studia 2015/2016 (S-10) stan 30.11 do liczby absolwentów 

2017/2018 z dnia 14.09.2018r. 
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Rysunek 5.  Sprawność kształcenia na WKFiOZ z uwzględnieniem kierunków studiów 

 

5. Wnioski ogólne z Oceny Jakości Kształcenia na WKFiOZ 

 

 Należy pracować nad ciągłym podnoszeniem atrakcyjności kierunków 
 Monitorować specjalności pod kątem zmieniającego się rynku pracy 

 Bardzo dobra kadra dydaktyczna. Zajęcia realizowane są w interesujący sposób, powodując dużą 

aktywność i zaangażowanie studentów. Wykładowcy wykorzystują różne metody kształcenia i 

aktywizacji oraz nowoczesne techniki i pomoce dydaktyczne 

 Potrzeba zwiększenia nacisku na praktyczne metody i techniki realizacji programów kształcenia 

 

 Mocne strony kształcenia na Wydziale w roku akademickim 2017/2018: 
 wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, 

 dobrze rozwijająca się baza materialna (baza sportowa, pracownie i laboratoria,  
 bardzo dobra współpraca studentów ze środowiskiem lokalnym, uczestnictwo  

i współorganizacja wielu przedsięwzięć na terenie miasta Konina i regionu, 
 duża liczba przedmiotów praktycznych prowadzonych w warunkach poza Uczelnią 

 Słabe strony kształcenia na Wydziale roku akademickim 2017/2018: 
 zbyt mała oferta przedmiotów do wyboru prowadzonych w języku obcym 

 

 

WERYFIKACJA ANTYPLAGIATOWA PRAC DYPLOMOWYCH NA WKFiOZ W ROKU AKADEMICKIM 

2017/20183  

W roku akademickim 2017/2018 na WKFiOZ zostało poddanych weryfikacji w systemie antyplagiatowym 

84,7% prac dyplomowych studentów SS. Liczbę planowanych do sprawdzenia i rzeczywiście 

sprawdzonych prac z podziałem na kierunki i formy studiów zestawiono w tabeli 27. 

 

 

 

 

 

 
Tabela 11. Liczba planowanych do sprawdzenia i sprawdzonych prac dyplomowych na WKFiOZ                  z 

podziałem na kierunki i formy studiów w roku akademickim 2017/2018 

Stopnie i kierunki studiów SS SN 

                                                 
3 Stan na 14 września 2018 r. 
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planowana liczba 
prac 

sprawdzona 
liczba prac 

planowana liczba 
prac 

sprawdzona 
liczba prac 

s
tu

d
ia

 I
 

s
to

p
n
ia

 Dietetyka 34 27   

Fizjoterapia 34 32   
Wychowanie 

fizyczne 17 13   
 Razem WKFiOZ 85 72   

Źródło: Stanowisko ds. Jakości Kształcenia i Studiów Podyplomowych. 

 

Weryfikacja antyplagiatowa obejmuje: 

 wskaźnik podobieństwa 1 – wartość wyrażona w procentach określająca poziom zapożyczeń 

odnalezionych w określonych źródłach, złożonych z minimum pięciu wyrazów; graniczna wartość 

współczynnika podobieństwa 1 to 50%; 

 wskaźnik podobieństwa 2 – wartość procentowa określająca poziom zapożyczeń odnalezionych 

w określonych źródłach złożonych z minimum 25 wyrazów; graniczna wartość tego współczynnika 

to 10%. 

 

Zestawienie zbiorcze zaprezentowanych powyżej danych ujęto w tabeli 12. 

 

Tabela 12. Liczba prac dyplomowych, które przekroczyły wskaźnik podobieństwa 1 lub 2 z podziałem 

na kierunki i formy studiów na WKFiOZ w roku akademickim 2017/2018 

Stopnie i kierunki 

studiów 

SS SN 

sprawdzona 

liczba prac 

liczba prac z przekroczonym 

wskaźnikiem podobieństwa 
sprawdzona 

liczba prac 

liczba prac z przekroczonym 

wskaźnikiem podobieństwa 

1 2 1 2 

s
tu

d
ia

 I
 

s
to

p
n
ia

 Dietetyka 27  1    

Fizjoterapia 32  1    

Wychowanie 

fizyczne 
13  2    

 Razem WKFiOZ 72  6    

Źródło: Stanowisko ds. Jakości Kształcenia i Studiów Podyplomowych. 

 

Na SS wskaźnik podobieństwa 1 lub wskaźnik podobieństwa 2 został przekroczony w 8,3%   poddanych 

kontroli antyplagiatowej prac.  

 

Porównanie odsetek prac dyplomowych, które przekroczyły przynajmniej jeden wskaźnik podobieństwa 

w roku akademickim 2017/2018 z rokiem ubiegłym przedstawiono na rysunku 6. 
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Rysunek 6. Odsetek prac dyplomowych, które przekroczyły wskaźnik podobieństwa 1 lub wskaźnik 

podobieństwa 2 na SS w roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Działu Dydaktyki. 

 

Wnioski: 

Porównując odsetki prac dyplomowych, które przekroczyły przynajmniej jeden wskaźnik podobieństwa 

w roku akademickim 2017/2018 z rokiem ubiegłym należy odnotować zwiększenie tego współczynnika w 

bieżącym roku akademickim. 

 
 

 

SPRAWNOŚĆ KSZTAŁCENIA NA WKFiOZ W ROKU AKADEMICKIM 2017/20184 

Z analizy sprawności kształcenia na WKFiOZ wynika, że spośród studentów, którzy rozpoczęli SS w roku 

akademickim 2015/2016 najwięcej osób ukończyło studia w roku akademickim 2017/2018 na kierunku 

Fizjoterapia (55,3%). Natomiast najniższy wskaźnik sprawności kształcenia odnotowano na kierunku 

Wychowanie fizyczne (37%). Graficznie sprawność kształcenia studentów studiów stacjonarnych 

WKFiOZ z podziałem na kierunki w roku akademickim 2017/2018 zaprezentowano na rysunku 7. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Sprawność kształcenia została ustalona jako relacja liczby osób, które zostały przyjęte na studia w roku akademickim 2015/2016 (dane 

według sprawozdania GUS S-10 z dnia 30.11.2015 r.) do liczby osób, które ukończyły studia w roku akademickim 2017/2018 do dnia 

15 września 2018 r. 
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Rysunek 7. Sprawność kształcenia studentów studiów stacjonarnych WKFiOZ według kierunków studiów 

w roku akademickim 2017/2018 w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Dziekanatu WKFiOZ 

 

Porównanie wskaźnika sprawności kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów WKFiOZ na SS 

w roku akademickim 2017/2018 do roku akademickiego 2015/2016 obrazuje rysunek 8. 

 

 

 

 
Rysunek 8. Porównanie sprawności kształcenia studentów studiów stacjonarnych WKFiOZ według 

kierunków studiów w roku akademickim 2017/2018 i w roku akademickim 2016/2017 w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Dziekanatu Wydziału 

 

Wnioski: 

 Porównując sprawność kształcenia na WKFiOZ wg kierunków studiów w roku akademickim 

2017/2018 najwyższy wskaźnik sprawności kształcenia odnotowano dla kierunku Fizjoterapia, 

natomiast w roku 2016/2017 na kierunku Dietetyka. 

 
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Wychowanie
fizyczne

Fizjoterapia Dietetyka

Wskaźnik sprawności kształcenia

Wskaźnik sprawności
kształcenia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

WF Fizjoterapia Dietetyka

2017/2018

2016/2017



 

 26 

INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA WKFiOZ W ROKU AKADEMICKIM 2017/20185 

W roku akademickim 2017/2018 informatyczna infrastruktura dydaktyczna i administracyjna WKFiOZ 

została wzbogacona o sprzęt komputerowy według zestawienia zaprezentowanego w tabeli 13. 

 

Tabela 13. Rozbudowa informatycznej infrastruktury dydaktycznej i administracyjnej WKFiOZ w roku 

akademickim 2017/2018 

Budynek 
Wydziałowa 
jednostka 

organizacyjna 

Miejsce 
przeznaczenia 

Nazwa środka Liczba 

Popiełuszki 4 

 Gabinet Dziekana Notebook HP 250 1 

 

Portiernia Komputer LENOVO 2 

AZS Drukarka HP 1 

AZS Komputer LENOVO 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Kwestury PWSZ w Koninie. 

 

 
W/w środki trwałe zostały zakupione 15.09.2017 z przeznaczeniem na rok akademicki 2017/2018. 
 

 

 

                                                 
5 Stan na 31 maja 2018 r. 


