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Procedura oceny jakości realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

 

1. CEL: 

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

realizowanych na kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz wykorzystanie zebranych opinii  

do analizy, oceny i poprawy jakości kształcenia. 

 

2. ZAKRES PROCEDURY I CZAS WYKONANIA: 

Przedmiotem procedury jest ocena praktyk zawodowych realizowanych przez studentów  

w bieżącym roku akademickim, określonych w ramach programu studiów. 

 

3. TERMINOLOGIA: 

Ankieta oceny praktyk – zwana dalej „ankietą”, narzędzie służące do badania opinii studentów  

na temat jakości odbywanych praktyk zawodowych objętych programem studiów.  

 

4. INFORMACJE OGÓLNE: 

4.1 W ramach doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum 

Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie regularnie przeprowadza się badanie opinii 

studentów przy wykorzystaniu ankiety oceny praktyk.  

4.2 Ankiety przeprowadzane są w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnych kont 

studenckich w systemie USOS.  

4.3 Ankiety wypełniane są w sposób anonimowy.  
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4.4 Wyniki ankiet służą do identyfikacji mocnych i słabych stron procesu kształcenia oraz  

w konsekwencji do podjęcia wymaganych działań doskonalących. 

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA: 

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

ankiety obejmuje jeden rok akademicki.  

5.2 Za opracowanie i okresową modyfikację treści oraz konstrukcji ankiet odpowiada Wydziałowy 

Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 

5.3 Ankiety zamieszczone w systemie USOS odpowiadają obowiązkowym praktykom 

zawodowym realizowanym przez danego studenta w bieżącym roku akademickim.  

5.4 Student zobowiązany jest wypełnić wszystkie kwestionariusze ankiet oceny praktyk 

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

5.5 Student może wypełnić kwestionariusz ankiety dotyczący określonej praktyki zawodowej tylko 

raz w danym roku akademickim. 

5.6 Wypełnienie kwestionariusza oceny praktyk wymaga podania odpowiedzi na wszystkie pytania 

w nim zawarte. 

5.7 Po wysłaniu kwestionariusza ankiety oceny praktyk student nie może poprawić ani uzupełnić 

wprowadzonych do niego danych.  

5.8 Kontrola/hospitacja praktyk zawodowych może być przeprowadzana również w sposób 

wyrywkowy telefonicznie lub osobiście. 

 

6. UDOSTĘPNIANIE I OPRACOWYWANIE WYNIKÓW ANKIET: 

6.1 Na podstawie analizy ankiet oceny jakości praktyk zawodowych Wydziałowy Zespół  

ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, do końca roku kalendarzowego, opracowuje sprawozdanie  

i przedstawia je Prodziekanowi ds. studenckich i kształcenia. Celem analizy prowadzonej przez 

Zespół jest opracowanie działań naprawczych i doskonalących oraz badanie poziomu zadowolenia  

i satysfakcji studentów z realizacji praktyk zawodowych w zależności od stopnia referencyjności 

szpitala. 

6.2 Działania doskonalące podejmowane na poziomie Wydziału monitorowane są przez 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.  
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7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

7.1 Dodatkowych informacji na temat zasad i trybu przeprowadzania procesu ankietyzacji udziela 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 

 

8. WZORY FORMULARZY: 

Załącznik nr 1 - Protokół hospitacji praktyki zawodowej 

Załącznik nr 2 - Protokół analizy dokumentacji praktyki zawodowej 

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie roczne/semestralne koordynatora  praktyk zawodowych 

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z konsultacji z podmiotem zewnętrznym realizującym kształcenie 

praktyczne studentów 

Załącznik nr 5 - Kryteria wyboru placówek do realizacji praktyk zawodowych  

Załącznik nr 6 - Ankieta oceny miejsca realizacji praktyki zawodowej przez studenta 

 

9. PODSTAWA PRAWNA: 

1. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia  

12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia. 

2. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia 

28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. 

 

 

 

 


