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

Zdrowia w roku akademickim 2018/2019 

 

W roku akademickim 2018/2019 na 4 kierunkach Wydziału przeprowadzono 18 hospitacji zajęć 
dydaktycznych. Na kierunku Fizjoterapia w związku z wygaszeniem kierunku nie przeprowadzono 
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 2018/2019 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  
Komunikacja 

interpersonalna 
  

Dietetyka Fizjologia człowieka Żywienie kliniczne 
Żywienie 

regionalne 
 

Kosmetologia 
Technologie 
informacyjne 

Kosmetologia 
pielęgnacyjna 

Psychologia Technologie 
informacyjne 

Pielęgniarstwo 

Promocja zdrowia–
zajęcia praktyczne 

Zajęcia praktyczne-
oddział 

ginekologiczno-
położniczy 

  

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 
Gimnastyka kobiet Koszykówka  

Dietetyka 
 
Mikrobiologia żywności 

 
Dietetyka pediatryczna 

Żywność funkcjonalna  
i dietetyczna z elementami 

nutrigenomiki 

Kosmetologia 
Chemia kosmetyczna Podstawy żywienia 

człowieka 
Psychologia zdrowia 

Pielęgniarstwo 
 Pediatria i pielęgniarstwo 

pediatryczne–zajęcia 
praktyczne 

 

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 oraz 

nowoczesne techniki i pomoce dydaktyczne 

 aktywizacja procesu uczenia się studentów poprzez elementy dyskusji, pracę w grupach, 

wykonywanie ćwiczeń, itp. 

 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 odczytywanie 
 utrzymanie lub zwiększenie aktywizujących metod dydaktycznych 
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2. Wnioski z ankiety oceny nauczycieli prowadzących zajęcia na Wydziale Kultury 

Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2018/2019 

 

W roku akademickim 2018/2019 studenci zarówno 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 studenci przesłali 289 ankiet oceniając 53 wykładowców. Średnia ocena 

wykładowców na WKFiOZ wyniosła 4,57. Najwyżej (4,81) oceniono aspekt dotyczący punktualności 

nauczycieli, a najniżej (4,43) – wykorzystanie innowacyjnych metod kształcenia.  

W semestrze letnim studenci przesłali 327 ankiet oceniając 49 wykładowców. Średnia ocena 

wykładowców na kierunku wyniosła 4,77. Najwyżej (4,91) oceniono pytanie dotyczące życzliwości 

nauczyciela w stosunku do studenta, a najniżej (4,7) – podobnie jak w semestrze zimowym aspekt 

dotyczący stosowania innowacyjnych metod kształcenia.  

 

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 2018/2019 

 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 4,77 

4,76 
letni   4,75 

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

zimowy 4,60 
4,65 

letni 4,71 

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

zimowy 4,76 
4,75 

letni 4,75 

4.  Czy zajęcia rozpoczynały się i kończyły punktualnie? 
zimowy 4,81 

4,84 
letni 4,86 

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

zimowy 4,78 
4,78 

letni 4,79 

6.  Czy nauczyciel z szacunkiem i życzliwością odnosił się do studentów? 
zimowy 4,78 

4,80 
letni 4,91 

7.  
 

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

zimowy 4,8 
4,80 

letni 4,81 

8.  
 

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

zimowy 4,43 
4,56 

letni 4,70 

9.  Czy zajęcia były inspiracją do samodzielnego poszerzania wiedzy? 
zimowy 4,56 

4,65 
letni 4,75 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Działu Dydaktyki. 
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Rysunek 1. Ocena pracowników dydaktycznych WKFiOZ w roku akademickim 2018/2019, 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 
2018/2019 

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 brak danych 14 3,85 5,0 4,8 
4,9 

1 

letni brak danych 13 5,0 5,0 5,0 0 

Fizjoterapia 
zimowy brak danych 6 5,0 5,0 5,0 

5,0 
0 

letni brak danych 1 5,0 5,0 5,0 0 

Dietetyka 
zimowy brak danych 24 2,33 5,0 4,60 

4,72 
3 

letni brak danych 14 4,14 5,0 4,84 0 

Kosmetolog

ia 

zimowy brak danych 16 2,63 5,0 4,54 
4,47 

2 

letni brak danych 15 3,06 5,0 4,41 3 

Pielęgniarst

wo 

zimowy brak danych 22 3,20 5,0 4,56 
4,67 

4 

letni brak danych 16 3,75 5,0 4,79 3 

Razem 

zimowy 
brak 

danych 

53 2,33 5,0 
4,57 

4,67 

7 

letni 
brak 

danych 

49 3,06 5,0 
4,77 

4 

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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4,2
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4,4
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Tabela 5. Liczba i odsetek nauczycieli WKFiOZ ocenionych w poszczególnych przedziałach ocen 
w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 

Przedział ocen  
Nauczyciele WKFiOZ 

liczba % 

5,0 18 33,96 

4,99 – 4,51 20 37,73 

4,50 – 4,0 8 15,09 

3,99 – 3,0 5 9,43 

2,99 – 1,0 2 3,77 

Razem WKFiOZ 53 100 

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 2018/2019 

Przedział ocen  
Nauczyciele 

  

5,0 28 57,14 

4,99 – 4,51 13 26,53 

4,50 – 4,0 5 10,20 

3,99 – 3,0 3 6,12 

2,99 – 1,0 0 0 

Razem WKFiOZ 49 100 

Źródło: Stanowisko ds. Jakości Kształcenia i Studiów Podyplomowych. 

 
 

Graficzne porównanie średniej ocen nauczycieli na poszczególnych kierunkach w bieżącym roku 

akademickim z rokiem 2017/2018 przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Ocena pracowników dydaktycznych WKFiOZ, średnia w latach 2017/2018 i 2018/2019 
z podziałem na kierunki 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Działu Dydaktyki. 

 

Wnioski:   

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

zajęć 

 należy zachęcić studentów do wypełniania ankiet oceniających nauczycieli 

 należy wprowadzić więcej innowacyjnych metod kształcenia i oceny. 

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

zima 2017/18

lato 2017/2018

zima 2018/2019

lato 2018/2019



 

 6 

 

3. Wnioski z ankiety oceny jakości kształcenia wypełnionej przez nauczycieli 

i studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 

2018/2019 

 

W roku akademickim 2018/2019 nauczyciele akademiccy i studenci Uczelni mieli możliwość wyrażenia 

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

2019 r. przez Stanowisko ds. Jakości Kształcenia i Studiów Podyplomowych.  

 

 

NAUCZYCIELE 

Na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2018/2019 ankiety 

wypełniło 12 nauczycieli (uprawnionych: 86 osób, zwrotność: 13,95 %), którzy średnio ocenili 

jakość kształcenia na 4,64. Najwyżej nauczyciele akademiccy ocenili obsługę administracyjną – 5,0, a 

najniżej – możliwości rozwoju naukowego i zawodowego – 4,33. 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 2018/2019 

Pytanie Ocena średnia 

1.  Jak ocenia Pani/Pan warunki lokalowe prowadzonych zajęć?  4,83 

2.  Jak ocenia Pani/Pan tygodniowy plan zajęć?  4,66 

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

4,50 

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

4,50 

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

4,58 

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

4,66 

7.  
 

Jak ocenia Pani/Pan przepływ informacji w Uczelni? 4,75 

8.  
 

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

5,00 

9.  
 

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

4,33 

10.  Inne uwagi (pytanie otwarte) 
liczba odpowiedzi 

na pytanie 
otwarte: 1 

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

 

W pytaniu otwartym odnoszono się do: 

 Potrzeby utworzenia pracowni fizjologii wysiłku fizycznego. 

 

 

 

 

Porównawcze zestawienie wyników ankiety oceny jakości kształcenia dokonanej przez pracowników 

dydaktycznych WKFiOZ w latach 2017/2018 i 2018/2019 obrazuje rysunek 3. 
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Rysunek 3. Wyniki ankiety jakości kształcenia wypełnionej przez nauczycieli akademickich WKFiOZ, 

porównanie roku akademickiego 2017/2018 i 2018/2019 
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, 

 średnia ocena jakości kształcenia nauczycieli w roku akademickim jest wyższa w porównaniu do 

wyników uzyskanych w  ubiegłym roku akademickim. 

STUDENCI 

Na WKFiOZ w roku akademickim 2018/2019 na pytania ankiety odpowiedziało 64 studentów 

(uprawnionych:342; zwrotność: %), którzy średnio ocenili jakość kształcenia na 4,22. Najwyżej 

studenci ocenili obsługę administracyjną (4,69) a najniżej tygodniowy plan zajęć. (3,55) 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 
2018/2019 

Pytanie Ocena średnia 

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

4,25 

2.  Jak ocenia Pani/Pan tygodniowy plan zajęć? 3,55 

3.  Jak ocenia Pani/Pan program zajęć realizowanych na studiowanym kierunku? 4,05 

4.  Jak ocenia Pani/Pan jakość prowadzonych zajęć na studiowanym kierunku? 4,19 

5.  Jak ocenia Pani/Pan jakość kształcenia w zakresie języków obcych? 4,11 

6.  Jak ocenia Pani/Pan ofertę specjalności w ramach studiowanego kierunku? 4,06 

7.  
 

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

3,95 

8.  
 

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

4,15 

9.  
 

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

4,13 

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

4,44 

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

4,65

średnia 2017/18 średnia 2018/2019

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

4,69 

12.  Jak ocenia Pani/Pan obsługę administracyjną katedry? 4,59 

13.  Jak ocenia Pani/Pan obsługę administracyjną Biura Pomocy Materialnej?  4,47 

14.  Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie Centrum Obsługi Studenta?  4,40 

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

odpowiedzi: 5 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Działu Dydaktyki. 

 

W pytaniu otwartym odnoszono się do: 

 zwiększenia liczby godzin praktycznych,  

 ulepszyć tygodniowy plan zajęć, 

 godziny otwarcia biblioteki (wydłużyć godziny pracy biblioteki w piątek) 

 udoskonalić system płatności w USOS 

 

 
Rysunek 4. Średnia ocena jakości kształcenia studentów w latach 2018/2019;2017/2018  

(1-14 pytania kwestionariusza ankiety) 

 

Wnioski OJK dokonanej przez studentów:   

 ocena jakości kształcenia przez studentów mieści się w przedziale od 3,55 do 4,69 

 mała liczba wypełnionych ankiet, należy zachęcać studentów do ich wypełniania 

 należałoby poprawić tygodniowy plan zajęć 

 studenci wyżej ocenili jakość kształcenia w roku 2018/2019 aniżeli w ubiegłym roku 

akademickim 

 

 

4. Wnioski z realizacji praktyk zawodowych studentów Wydziału w roku 

akademickim 2018/2019  

0
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1

1,5
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Kierunek Wychowanie fizyczne 

W roku akademickim 2018-2019 na kierunku wychowanie fizyczne, na II roku, została zrealizowana tylko 

jedna Praktyka asystencko – śródroczna , która trwała od marca do czerwca. Studenci realizowali jej 

program w szkołach podstawowych na terenie miasta Konina oraz okolicznych mniejszych miejscowości. 

Podczas jej trwania zadaniem każdego studenta była obserwacja, dokumentowanie oraz asystowanie 

podczas lekcji wychowania fizycznego w I oraz II etapie kształcenia. Ponadto studenci pomagali i asystowali 

swoim opiekunom w planowaniu, organizacji i realizacji imprezy rekreacyjnej lub sportowej. Praktykę 

rozpoczęło i zakończyło 28 studentów. 96,4% studentów otrzymało ocenę bardzo dobrą. 3,6% to ocena 

dobra. 

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 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. 
- Sporządzanie mieszanek mlecznych dla niemowląt. 
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- 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.  
 
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 
- poznanie zasad komunikowania się z pacjentem 
- przeprowadzenie wywiadu żywieniowego z pacjentem oraz udzielenie porady dietetycznej 

- analiza i ocena żywienia pacjenta 
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- 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. Oceny 
uzyskane z praktyki są wysokie 85%  - bardzo dobry, 15% - dobry. 
 
Kierunek Kosmetologia 

W praktykach udział wzięły studentki II roku (34) i III roku (25) kosmetologii. Praktyki odbyły się w  
salonach i gabinetach kosmetycznych w okresie: III rok grudzień i styczeń oraz w marcu; II rok w lipcu i 
sierpniu. 
Ze względu na specyfikę świadczonych usług i wielkość przedsiębiorstw praktyki odbywały się w wielu 
zakładach: głównie w Koninie, ale także pojedyncze poza Koninem (blisko miejsca zamieszkania). 

Każda część trwała po 150 godzin. 
Opiekun praktyk odwiedził większość  punktów odbywania praktyk w celu sprawdzenia przygotowania do ich 
realizacji, a także przeprowadził kontrolę bieżącą podczas odbywania praktyk. Na ich podstawie, a także 
uwzględniając sprawozdania i dzienniki praktyk pozytywnie oceniono realizację programu. Studentki 

uzyskały wysokie oceny: przeważają oceny bardzo dobre. Biorąc pod uwagę zaprezentowane kompetencje 
większość została dopuszczona przez opiekunów do wykonywania wybranych zabiegów wykraczających 
poza program praktyk.  

Wnioski 
Nie zgłoszono żadnych negatywnych uwag ani ze strony studentek, ani z podmiotów przyjmujących na 
praktykę. 
Pojawiają się sygnały o niechęci niektórych właścicieli do nieodpłatnego przyjmowania na praktyki. Może 

warto rozważyć stworzenie gabinetu symulacyjnego w uczelni, gdzie można byłoby zorganizować część 

praktyk. 

 

Kierunek Pielęgniarstwo 

I rok praktyka zawodowa – podstawy pielęgniarstwa w wymiarze 120 godzin była realizowana w 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie i w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Kole w okresie wakacyjnym. 

II rok praktyka zawodowa była realizowana w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie oddział 
położniczo-ginekologiczny – 40 godz.; oddział internistyczny – 160 godz.; odział chirurgiczny - 120 godzin; 
odział pediatryczny – 160 godzin realizowane w I i II semestrze. 
Praktyki zawodowe są prowadzone przez specjalistów- mentorów na poszczególnych oddziałach.  
Zakładane efekty kształcenia: 

1. Poznanie specyfiki pracy pielęgniarki/ pielęgniarza w szpitalach 
2. Nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej do realizacji działań pielęgnacyjnych; 

3. Doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie udzielania świadczeń pielęgnacyjnych, 
profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych promocji zdrowia w szpitalach, , 
zakładach opiekuńczo- leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach oraz w 
podstawowej opiece zdrowotnej, żłobkach i szkołach; 

4. Poszerzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy pielęgniarki/ pielęgniarza; 
5. Uzyskanie umiejętności pracy w zespole terapeutycznym; 

6. Nawiązanie kontaktów zawodowych w celu realizacji ambicji zawodowych. 
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Wnioski 
Realizacja praktyk przebiegła zgodnie z założeniami programowymi, uwagi zgłaszane przez studentów były 

rozwiązywane na bieżąco, cele zajęć zostały zrealizowane. 
 

Liczbę zrealizowanych praktyk oraz wykaz pięciu najczęściej wybieranych przez studentów WKFiOZ 

placówek zebrano w tabeli 10. 

 

 

Tabela 9. Liczba zrealizowanych praktyk na kierunkach WKFiOZ  oraz wykaz pięciu najczęściej wybieranych 
przez studentów placówek do realizowania praktyk w roku akademickim 2018/2019 

Kierunek i rok SS 

WF II sem. IV 

1. Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków  w Koninie 

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

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

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole 

5. Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Starym Mieście 

sem. IV 

1. Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków  w Koninie 

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

3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9 w Koninie 

4. Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Sompolnie 

 

Fizjoterapia III 

 

 

 

 

 

 

sem. VI 

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 

 

 

 

 

 

Dietetyka III 

sem II 

1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 

2. Dom Pomocy Społecznej w Koninie 

3. Catering Dietetyczny „Czarny Kot” w Koninie 

4. GASTRO MUSIC w Janowicach 

5. Restauracja RANCZO w Kazimierowie 

sem. IV 

1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie 

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku 

4. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kole 

5. Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie 

sem. VI 

1. Uzdrowiskowe Ciechocinek S.A. w Ciechocinku 

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

3. Sanatorium Uzdrowiskowe „Promień”  w Ciechocinku 

4. Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie 
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Kosmetologia II 

 

 

 

 

 

Kosmetologia III 

sem. IV 

1. Salon Kosmetyczny „MIRAGE”, Anna Weiss w Starym Mieście 

2. YASUMI w Koninie 

3. Centrum Medyczne PARMED w Trzebnicy 

4. Profesjonalny Gabinet Kosmetyczny, Małgorzata Maćkowska w Koninie 

5. STUDIO SUN, Sylwia Modelska w Koninie 

sem. V. 

1. YASUMI w Koninie 

2. VENUS w Koninie 

3. Salon Kosmetyczny BRODWAY, Anetta Ochnicka w Koninie 

4. Studio Urody STYLE & GLAMOUR, Julita Sobolewska w Koninie 

5. Mobilny Gabinet Kosmetyczny, „Jessica” Mróz Fudżika w Koninie 

sem. VI 

1. VENUS w Koninie 

2. Studio Pielęgnacji i Wizażu, Natalia Tomczyk „PIĘKNO & Pasja” w Koninie 

3. Salon Kosmetyczny LA PETIT, Arleta Lenartowska w Koninie 

4. YASUMI w Koninie 

5. STREFA PIĘKNA – kosmetologia estetyczna i makijaż permanentny w 

Licheniu Starym 

Pielęgniarstwo I  sem. I 

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. 

Sem. II 
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 2018/2019 

Centrum Spraw Studenckich i Karier PWSZ w Koninie przeprowadziło cztery ankiety monitorujące losy 

absolwentów: bezpośrednio po ukończeniu studiów w roku akademickim 2017/2018, po roku od ich 

ukończenia (rok ukończenia studiów: 2017), po trzech latach od ukończenia studiów (rok ukończenia 

studiów: 2015) oraz po pięciu latach od ukończenia studiów (rok ukończenia studiów: 2013).  

Ankieta dla absolwentów roku akademickiego 2017/2018 (bezpośrednio po ukończeniu 

studiów) została przeprowadzona w Centrum Rekrutacji i Karier między czerwcem a wrześniem 2018 

r. Wzięło w niej udział 32 absolwentów WKFiOZ. 

Analiza wyników ankiety wykazała: 

 100% badanych uznało, że w realizowanym programie studiów była zawarta wystarczająca 

liczba zajęć praktycznych (21 osób – tak, 11 osób - raczej tak) 

 62,5% (20 osób) uważało, że wybrany kierunek studiów był bardzo interesujący, 

Z przeprowadzonego na grupie absolwentów roku akademickiego 2017/2018 badania wynika również, 
że: 

 studia na WKFiOZ PWSZ w Koninie przygotowują do pracy w zawodzie (opinia 93,8 %  

ankietowanych, 30 osób); 

 na rynku pracy jest zapotrzebowanie na absolwentów danego kierunku (opinia 65,6 % 
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ankietowanych, 21 osób);  

 respondenci zamierzają w większości podjąć studia II stopnia (opinia 93,8% ,  ankietowanych, 

30 osób)  

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów roku akademickiego 2016/2017 

(rok po ukończeniu studiów) zostało przeprowadzone między sierpniem a październikiem 2018 

roku, za pomocą strony internetowej www.profitest.pl. Ankietę wypełniło 12 absolwentów WKFiOZ (10 

kobiet, 2 mężczyzn). 

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

kształcenie na WKFiOZ, ponieważ: 

 100% ( 12 osób) stwierdziło, że wybrany kierunek studiów był interesujący lub bardzo 

interesujący;  

 75 % (9 osób) badanych jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (6 osób), i umowy 

cywilnoprawnej (3), 

 33,3% (4 osoby) są zadowolone z wykonywanej pracy; 

 50% (6 osób) wykonuje pracę zgodną lub częściowo zgodną z wykształceniem, 

 66,7% (8 osób) pracuje poza powiatem konińskim 

 

Monitoring karier zawodowych absolwentów roku akademickiego 2014/2015 (po trzech 

latach od ukończenia studiów) został przeprowadzony w okresie od sierpnia do października 2018 r. 

Badania dokonano za pomocą serwisu internetowego www.profitest.pl. W badaniu wzięło udział 15 

absolwentów WKFiOZ (11 kobiet, 4 mężczyzn). 

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

ciągu dość wysoko oceniają kształcenie na WST, gdyż: 

 93,3% (14 osób) stwierdziło, że wybrany kierunek studiów był interesujący lub bardzo 

interesujący; 

 80% (12 osób) uważało, że studia w zdecydowanym lub umiarkowanym stopniu przygotowały 

do pracy w zawodzie; 

 73,3% (8 osób) 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  

 80% badanych uważało (12 osób), że studia przygotowały ich do pracy w zawodzie. 

 

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

iż: 

 66,7% (10 osób) jest zatrudnionych na umowę o pracę; 

 26,7% (4 osoby) pracuje w Koninie lub powiecie konińskim; 

 57,3% (8 osób) wykonywana praca jest całkowicie lub częściowo zgodna z wykształceniem; 

 60 % (9 osób) pracuje na stanowisku kierowniczym albo specjalisty lub równorzędnym; 

 46,7% (7 osób) jest w pełni zadowolone z wykonywanej pracy. 

 

Monitoring karier zawodowych absolwentów roku akademickiego 2012/2013 (po pięciu 

latach od ukończenia studiów) został przeprowadzony w 2018 r. po raz drugi. Badania dokonano za 

pomocą serwisu internetowego www.profitest.pl w okresie od sierpnia do października 2018 r. 

W badaniu wzięło udział 3 absolwentów WKFiOZ ( 2kobiety, 1 mężczyzna). Zwrócono uwagę na niską 

liczbę badanych. 

 

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

ciągu dość wysoko oceniają kształcenie na WKFiOZ, gdyż: 

 100% (3 osoby) stwierdziło, że wybrany kierunek studiów był interesujący lub bardzo 

interesujący; 

 100% (3 osoby) uważało, że studia w zdecydowanym lub umiarkowanym stopniu 

przygotowały do pracy w zawodzie; 

 100% (3 osoby) było zdania, że w zrealizowanym programie studiów była zawarta 
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wystarczająca liczba zajęć praktycznych; 

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

iż: 

 100% (3 osoby) jest zatrudnionych na umowę o pracę, 

 100%  (3 osoby) pracuje poza powiatem konińskim. 

 

6. Ogólne wnioski płynące z oceny jakości kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej 

i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2018/2019 

Kierunek Wychowanie fizyczne 
Wnioski ze spotkań członków Rady Programowej. 
Wnioski ze spotkań członków Rady Programowej z dnia 25.01.2019r.: 

Omówiono założenia i program wprowadzonych specjalności i nowych przedmiotów. Rada dokonała 

analizy specjalności dostępnych na kierunku Wychowanie Fizyczne. Omówiono zarówno możliwości 

zatrudnienia, jak i kontynuacji kształcenia przez absolwentów wprowadzonych specjalności. 

Rada pozytywnie zaopiniowała efekty kształcenia dla kierunku Wychowanie fizyczne na lata 2019-2022. 

Wnioski z cyklicznych spotkań nauczycieli akademickich z dnia 25.01.2018: 

- ocena specjalności pod kątem atrakcyjności i zapotrzebowania rynku pracy, 

- ciągłe monitorowanie planu studiów, 

- analiza możliwości uruchomienia studiów II stopnia. 

Weryfikacja antyplagiatowa prac dyplomowych 

Brak danych – brak rocznika  

Sprawność kształcenia 

Brak danych – brak rocznika 

Wnioski ogólne: 

 Należy pracować nad ciągłym podnoszeniem atrakcyjności kierunku; 
 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. 
 

Mocne strony kształcenia na kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2018/2019: 

 Bardzo dobra kadra dydaktyczna. 
 Baza sportowa na bardzo wysokim poziomie. 
 Bardzo dobra współpraca studentów ze środowiskiem lokalnym, uczestnictwo i współorganizacja 

wielu imprez sportowych na terenie miasta Konina. 
 

Słabe strony kształcenia na kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2018/2019: 

 Niska liczba studentów na kierunku 
 

Kierunek Fizjoterapia 

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

likwidacja kierunku). 

Wnioski z cyklicznych spotkań nauczycieli akademickich (spotkania nie odbyły się, likwidacja kierunku) 

 

Weryfikacja antyplagiatowa prac dyplomowych 

Kierunek Fizjoterapia – w zakresie sprawdzania prac, wskaźnik podobieństwa został przekroczony w 

przypadku jednej pracy dyplomowej, przekroczenie wskaźnika zostało uznane przez promotora za 

umotywowane i student przystąpił do obron prac. 

Proces dyplomowania przebiegał bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem 

Sprawność kształcenia 

W roku akademickim 2016/17 na kierunku fizjoterapia rozpoczęło 52 studentów. W roku 2018/19 studia 

ukończyło 31 osób. 
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Wnioski ogólne: 

 wygaszanie kierunku przebiega bez zakłóceń i przy zachowaniu wysokich standardów 

kształcenia. 
 

Mocne strony kształcenia na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2018/2019: 

 wysoki poziom kształcenia mimo likwidacji kierunku 

Słabe strony kształcenia na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2018/2019: 
zmniejszające się liczba wykwalifikowanych pracowników, związana z wygaszanym kierunkiem. 
 
Kierunek Dietetyka 
Wnioski ze spotkań członków Rady Programowej (7.12.2018): 

 Rada Programowa nie widzi potrzeby zwiększania ilości specjalności na kierunku „dietetyka”. 

 Potrzeba wprowadzania większej ilości zajęć o charakterze praktycznym. 

 
Sprawność kształcenia 
W roku akademickim 2016/2017 naukę rozpoczęło 53 studentów, po 3 latach nauki (w roku 2019) 

ukończyło 37. Nikt nie oczekuje na obronę pracy dyplomowej we wrześniu. 

 
Wnioski ogólne: 

 Jakość kształcenia jest bardzo wysoka - nauczyciele są zaangażowani w prowadzone zajęcia  

i bardzo dobrze przygotowani merytorycznie. 

 Jednoznacznie wysokie oceny pracy nauczycieli akademickich studenci wyrazili w swoich 

ankietach (średnia ocen 4,60 – sem. zimowy, 4,80 – sem. letni) 

 Dokładamy wszelkich starań by zwiększyć wyposażenie w sprzęt do praktycznego 

wykonywania ćwiczeń z poszczególnych przedmiotów. 

 Ostateczną ocenę wysiłków włożonych w rozwój tego kierunku „dietetyka” dają studenci 

poprzez stosunkowo duże zainteresowanie tymi studiami. 

 

Mocne strony kształcenia na kierunku „dietetyka” w roku akademickim 2018/2019: 
 wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna 

 rozwijająca się baza materialna   

 prężnie działające Studenckie Koło Naukowe „Awokado”  

 możliwość kontynuowania nauki na drugim stopniu kształcenia 

 

Słabe strony kształcenia na kierunku „dietetyka” w roku akademickim 2018/2019: 
 niewystarczające inspirowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy. 

 
Kierunek Kosmetologia 
Wnioski ze spotkań członków Rady Programowej (spotkanie odbyło się 15.01.2019): 

 wykorzystując doświadczenia z lat poprzednich i zmiany na rynku pracy podjąć się dalszej 

modyfikacji  programu studiów poprzez zwiększenie ilości przedmiotów kierunkowych (np. 

podologia, toksykologia) oraz zmianę specjalności „Kosmetologia i technologia kosmetyków” 

na „Dystrybucję kosmetyków i sprzętu kosmetycznego”; 

 zwiększyć ilość zajęć prowadzonych w formie laboratoriów, warsztatów i projektów 

wzmacniając kompetencje praktyczne oraz umiejętność współpracy studentów; 

 poszerzyć formy współpracy ze środowiskiem zawodowym poprzez organizację zewnętrznych 

szkoleń i wymianę doświadczeń; 

 rozbudować bazę w celu prowadzenia dodatkowych zajęć w ramach sekcji kosmetologii oraz 

przygotować warunki do odbywania części praktyk zawodowych. 

Kierunek Kosmetologia 
Wnioski z cyklicznych spotkań nauczycieli akademickich (spotkania odbyły się: 18.12.2018r.; 
07.03.2019r.; 21.05.2019): 

 doskonalenie programu studiów poprzez zmiany w przedmiotach i formach realizacji:  

a) zmienić moduły kształcenia specjalnościowego uwzględniających trendy na rynku pracy, 

b) zmodyfikować zestaw przedmiotów do wyboru, 
c) zmniejszyć liczbę przedmiotów w module kształcenia podstawowego, 
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d) zwiększyć liczbę przedmiotów w module kształcenia kierunkowego. 

e) zwiększyć liczbę godzin w formach laboratoriów, warsztatów i projektów. 

f) organizowanie dodatkowych zajęć poza programem poszerzających kompetencje studentów 
(spotkania, warsztaty, konferencje i wycieczki dydaktyczne). 
Weryfikacja antyplagiatowa prac dyplomowych: wszystkie prace przeszły pozytywną weryfikację w 

systemie antyplagiatowym. 

Sprawność kształcenia: W roku akademickim 2016/17 przyjęto 46 osób na kierunek kosmetologia. 

Studia ukończyło 25 absolwentek, czyli 54%.Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że już pod koniec I 

semestru zostało 36 osób, a na koniec I roku 28 osób. Większość ubywających, to osoby, które same 

zrezygnowały i podjęły studia na innych kierunkach. Może wynikać to z nie do końca przemyślanych 

decyzji lub błędnych wyobrażeń o kierunku. 

 

Wnioski ogólne: 
 Opracować nowy program studiów zwiększając przedmioty kierunkowe i zaktualizować 

przedmiotowe sylabusy. 

 Aktywizować studentów do działalności naukowej i społecznej. 

 Zwiększyć nacisk na praktyczne metody i techniki realizacji programu oraz mobilizować 

studentów do lepszego przygotowywania się do egzaminów. 

 Podjąć dodatkowe działania zmierzające do zwiększenia naboru na kierunek. 

 
Mocne strony kształcenia na kierunku kosmetologia w roku akademickim 2018/19: 

 Korzystna lokalizacja, bliskość uczelni. Brak konkurencji dla kierunku w promieniu 50 km. 

 Bardzo dobrze wyposażona pracownia kosmetyczna oraz inne pracownie i laboratoria pozwalają 

na pełną realizację programu z wszystkich przedmiotów. 

 Pozytywnie oceniana przez studentów kadra prowadząca zajęcia zarówno pod względem 

merytorycznym, jak również atmosfery, relacji ze studentami i udzielanego wsparcia. 

 Wysoki poziom zajęć i ciekawy program. 

Propozycje działań mogących zwiększyć satysfakcję studentów kosmetologii: 
 Poprawić plan zajęć tygodniowy, którego układ część studentów ocenia krytycznie, ze względu 

na przerwy pomiędzy zajęciami i praktyki śródsemestralne. 

 Zwiększyć ilość i zakres zajęć praktycznych (ćwiczeń, laboratoriów, projektów). 

 Więcej konferencji, pokazów sprzętu i szkoleń certyfikowanych. 

 Rozbudować bazę przez uruchomienie pracowni podologicznej oraz pracowni wizażu. 

Kierunek Pielęgniarstwo 
Wnioski ze spotkań członków Rady Programowej (spotkania odbyły się 25.09.2018; 

31.01.2019): 

 wprowadzenie do realizacji ankiety dotyczące realizacji praktyk zawodowych oraz ustalono 

kryteria wyboru miejsca praktyk realizowanych przez studentów 

 wprowadzenie kryteriów doboru opiekuna/mentora 

 ustalono, iż przed rozpoczęciem praktyk zawodowych konieczna jest analiza kompetencji 

studenta 

 ustalano sposób realizacji praktyk studenckich (czas, miejsce ich realizacji) 

 
Wnioski z cyklicznych spotkań nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku 
(spotkania odbyły się grudzień 2018 r., kwiecień 2019 r.): 

 wskazano na zasadność współpracy między poszczególnymi wykładowcami realizującymi zajęcia 

praktyczne min. dotyczące wymagań odnośnie postaw i umundurowania studentów 

 istnienie konieczność korelacji i wymiany spostrzeżeń dotyczących realizacji przedmiotu 

podstawy pielęgniarstwa 

 
Weryfikacja antyplagiatowa prac dyplomowych nie dotyczy 
Sprawność kształcenia nie dotyczy 
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Wnioski ogólne: 
 proces dydaktyczny był realizowany zgodnie z celami kształcenia z dobrym wykorzystaniem 

aktywności studenta, 

 wykładowcy umożliwiają zdobycie właściwych umiejętności zawodowych studentom, 

 wykładowcy współpracują ze sobą co zwiększa skuteczność nauczania. 

 

Mocne strony kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2018/2019: 
 wysoko wykwalifikowana kadra akademicka, przygotowana na kształtowanie właściwych 

umiejętności zawodowych studentów 
 dobry wybór placówek do realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 

Słabe strony kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2018/2019: 
 brak 

 
Informację nt. weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych oraz wnioski dotyczące 

przebiegu procesu dyplomowania  
W roku akademickim 2018/2019 na WKFiOZ zostały poddane weryfikacji w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym 93 prace dyplomowe. Łącznie wskaźnik podobieństwa został przekroczony  

w przypadku 3 prac dyplomowych, (1 praca na kierunku fizjoterapii, 1 praca na kierunku dietetyka, 1 

praca na kierunku kosmetologia). Przekroczenie wskaźnika zostało uznane przez promotorów za 

umotywowane i studenci przystąpili do obron prac. Proces dyplomowania przebiegał bez zakłóceń 

zgodnie z harmonogramem, 88 studentów WKFiOZ przystąpiło do obrony w miesiącu czerwcu 2019 

roku, natomiast 5 studentów przystąpiło do obrony w miesiącu wrześniu br.,( 2 studentki z 

kosmetologii, 3 studentów z fizjoterapii) 

 

Liczbę planowanych do sprawdzenia i sprawdzonych prac w systemie antyplagiatowym z podziałem na 

kierunki studiów zestawiono w tabeli 11. 

 

Tabela 11. Liczba planowanych do sprawdzenia i sprawdzonych prac dyplomowych na WKFIOZ  
z podziałem na kierunki studiów 

 

WKFiOZ 

SS  

planowana 
liczba prac 

sprawdzona 
liczba prac 

% 

Dietetyka 37 37 100% 

Fizjoterapia 31 31 100% 

Kosmetologia 25 25 100% 

Razem WKFiOZ 93 93 100% 

 
Sprawność kształcenia na WKFiOZ w roku akademickim 2018/2019 

Stosunek liczby studentów rozpoczynających studia 2016/2017 (S-10) stan 30.11 do liczby 

absolwentów 2018/2019 z dnia 23.09.2019r. Z analizy sprawności kształcenia na WKFiOZ wynika, że 

najwyższy wskaźnik sprawności kształcenia odnotowano na kierunku dietetyka, (37 osób, 74%, ryc. 5, 

ryc.6). 

 



 

 19 

 
Rysunek 5.  Sprawność kształcenia na WKFiOZ z uwzględnieniem kierunków studiów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Dziekanatu WKFiOZ 

 

 

 
Rysunek 6. Wskaźnik sprawności kształcenia (%) na WKF i OZ z podziałem na kierunki.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Dziekanatu WKFiOZ 

 

Poniżej przedstawiono porównanie wskaźnika sprawności kształcenia na poszczególnych kierunkach 

studiów WKFiOZ na SS w roku akademickim 2017/2018 do roku akademickiego 2018/2019, rysunek 7. 
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Rysunek 7. Porównanie sprawności kształcenia studentów studiów stacjonarnych WKFiOZ według 
kierunków studiów w roku akademickim 2017/2018 i w roku akademickim 2018/2019 w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Dziekanatu Wydziału 

 

Wnioski: 

 Porównując sprawność kształcenia na WKFiOZ wg kierunków studiów w roku akademickim 

2018/2019 najwyższy wskaźnik sprawności kształcenia odnotowano dla kierunku dietetyka, natomiast w 

roku 2017/2018 na kierunku fizjoterapia. W przypadku kierunku wychowanie fizyczne i kosmetologia ze 

względu na brak danych nie można dokonać porównania (nie było III roku) 
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