
Absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
na rynku pracy

wyniki monitoringu losów zawodowych 
absolwentów z 2018 rok po ukończeniu studiów



METODOLOGIA

▪ Badaniem zostali objęci absolwenci WUM kończący edukację w roku 2018

▪ Operat badania skonstruowany na podstawie indywidualnych zgód pisemnych pozostawianych w dziekanatach przez 
absolwentów. Łącznie dysponowaliśmy 1205 zgodami wraz z adresami e-mail

▪ Badanie metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przeprowadzone między 11 października a 16 listopada 
2019. Trzykrotnie wysyłany spersonalizowany link (token) do każdego uczestnika badania.

▪ Kwestionariusz złożony 59 pytań, w tym 4 otwartych.

▪ Na ankietę odpowiedziało 350 osób, finalnie do analizy włączono 301 ankiet (25% stopa zwrotu z ankiet).

BADANA GRUPA
▪ 79% kobiet – 21% mężczyźni

▪ Typ studiów: I stopnia – 29%, II stopnia – 27%, jednolite/magisterskie - 44%

▪ Tryb studiów: 92% stacjonarne, 8% niestacjonarne

▪ 47% działało w SKN, 12% w organizacjach studenckich, 5% w samorządzie studenckim a 20% udzielało się w wolontariacie

▪ Najliczniejsze kierunki studiów (N): 

▪ Lekarski (91) IWL=66/II WL=25

▪ Zdrowie Publiczne (45) I°=19/ II°=26

▪ Pielęgniarstwo (39) I°=21/ II°=18

▪ Położnictwo (35) I°=12/ II°=23

▪ Fizjoterapia (33) I°=7/ II°=26

▪ Farmacja (19)

▪ Lekarsko dentystyczny (18)

▪ Dietetyka I° (11)

• 67% badanych zdawało egzamin maturalny 

w województwie mazowieckim

• 11% w lubelskim

• 6% w łódzkim

• 4% w świętokrzyskim

• 3% w podlaskim

• 2% w mazursko-warmińskim

• 7% w pozostałych województwach



▪ 85% absolwentów w momencie badania pracowało

▪ 80% wykonuje pracę w pełni zgodną z uzyskanym wykształceniem, 11% częściowo,  9% deklaruje brak zgodności

▪ 62% pracuje w sektorze publicznym, 37% prywatnym (w ramach tego 1/5 prowadzi własną działalność 
gospodarcza), 1% w pozarządowym

▪ 98% pracuje w Polsce, z czego 94% w aglomeracji warszawskiej/Mazowsze

▪ Wśród osób niepracujących 1/4 deklaruje poszukiwanie pracy (w skali całej badanej populacji jest to niecałe 5%
osób)

▪ Pozostałe niepracujące osoby deklarują obecnie: koncentrowanie się na kontynuowaniu nauki, wychowywanie 
dzieci/opiekę nad bliskimi, zaś w przypadku absolwentów kierunku lekarskiego - oczekiwanie na rozpoczęcie 
specjalizacji/rezydentury

▪ Ocena łatwości znalezienia zatrudnienia po zakończeniu studiów

▪ 1/3 badanych poza głównym miejsce pracy ma dodatkowe zatrudnienie

ZATRUDNIALNOŚĆ



▪ Dla 2/3 badanych obecne miejsce pracy jest pierwszym po skończeniu studiów

▪ Najczęstsze typy instytucji w jakich absolwenci podejmują zatrudnienie: 
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Lekarski Pielęgniarstwo 

(I i II°)

Położnictwo

(I i II°)

Zdrowie 

publiczne

(I i II°)

Farmacja Fizjoterapia

(I i II°)

Lekarsko-

dentystyczny

Pozostałe

Odsetek 

pracujących 

absolwentów
72%* 95% 88% 91% 100% 88% 85% 81%

ZATRUDNIALNOŚĆ w podziale na kierunki studiów

ZGODNOŚĆ ZATRUDNIENIA Z WYKSZTAŁCENIEM w podziale na kierunki studiów

* Wśród osób niepracujących prawie wszyscy deklarują oczekiwanie na miejsce specjalizacyjne

Lekarski Pielęgniarstwo 

(I i II°)

Położnictwo

(I i II°)

Zdrowie 

publiczne

(I i II°)

Farmacja Fizjoterapia

(I i II°)

Lekarsko-

dentystyczny

Pełna 93% 97% 84% 49% 84% 83% 95%

Częściowa 4% 3% 13% 32% 11% 10% 5%

Brak 3% 3% 19% 5% 7%



▪ Blisko 40% badanych jest zadowolonych z obecnego miejsca pracy i nie zamierza go zmieniać.

▪ Ocena obecnego miejsca pracy pod względem różnych wymiarów:

ZATRUDNIALNOŚĆ

Bardzo 

pozytywnie
Pozytywnie Neutralnie

Raczej 

negatywnie

Bardzo 

negatywnie

Relacje ze współpracownikami 40,5% 48,6% 9,1% 0,9% 0,9%

Relacje z przełożonymi 33,9% 44,3% 17,6% 2,3% 1,8%

Zarobki 11,8% 30,3% 32,1% 16,7% 9,0%

Możliwości rozwoju zawodowego 14,9% 37,1% 26,2% 16,7% 5,0%

Możliwości awansu 7,7% 18,2% 37,7% 21,8% 14,5%

Najwyżej absolwenci cenią sobie 

relacje ze współpracownikami i 

przełożonymi, najniżej oceniają 

zarobki i możliwości awansu. 

Ponad połowa pozytywnie ocenia 
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zawodowego.
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Wynagrodzenia netto w (zł) ze wszystkich źródeł zarobkowania

Ponad ¼ badanych osiąga 

dochody do 2500 zł netto.

Mediana zarobków na poziomie 

3001-3500 zł netto.

15% osiąga dochody powyżej 

5000 zł netto



▪ 1/3 chce poszukiwać nowej bądź dodatkowej pracy

▪ Ponad 40% chce w najbliższym czasie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i planuje rozwój kompetencji

▪ 11% planuje rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

▪ 8% deklaruje chęć zmiany zawodu (w tej grupie największy odsetek absolwentów Fizjoterapii) 
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OCENA PROCESU STUDIOWANIA

OCENA STUDIÓW POD KĄTEM PRZYGOTOWANIA: BARDZO WYSOKO WYSOKO PRZECIĘTNIE NISKO BARDZO NISKO

praktycznych umiejętności zawodowych 4,3% 19,6% 37,8% 24,8% 13,5%

umiejętności interpersonalnych 3,0% 21,7% 44,3% 21,7% 9,1%

zdolności dalszego samokształcenia 14,3% 39,1% 33,9% 9,1% 3,5%

znajomości języków obcych 2,2% 15,7% 30,9% 28,7% 22,6%

umiejętności przedsiębiorczych 0,9% 4,8% 24,8% 33,5% 36,1%

ATRAKCYJNOŚĆ KIERUNKU 
„Absolwenci mojego kierunku są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy?” 
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OCENA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH dla wybranych kierunków   
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OCENA PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH dla wybranych kierunków   
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PONOWNY WYBÓR TEGO SAMEGO KIERUNKU wg kierunków jaki ukończyli absolwenci
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POZIOM ZADOWOLENIA Z UKOŃCZONYCH STUDIÓW wg typów studiów

zdecydowanie i raczej tak

80%
zdecydowanie i raczej tak

59%
zdecydowanie i raczej tak

78%

zdecydowanie i raczej tak

27%
zdecydowanie i raczej tak

61%
zdecydowanie i raczej tak

50%



OCENA PRZYGOTOWANIA KOMPETENCYJNEGO 
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autoocena praca

Absolwenci określali poziom posiadanej kompetencji w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo niski” a 5 „bardzo wysoki”. 

W pierwszej kolejności dokonują autooceny swoich kompetencji - zestawiając je z poziomem pożądanym w miejscu 

zatrudnienia. Dane prezentowane są w postaci średnich wyników dla każdej z kompetencji.



OCENA PRZYGOTOWANIA KOMPETENCYJNEGO 

Absolwenci określali poziom posiadanej kompetencji w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo niski” a 5 „bardzo wysoki”. 

W pierwszej kolejności dokonują autooceny swoich kompetencji - zestawiając je z poziomem pożądanym w miejscu 

zatrudnienia. Dane prezentowane są w postaci średnich wyników dla każdej z kompetencji.
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ANALITYKA MEDYCZNA

Zwiększenie zajęć praktycznych typowo zawodowych od pierwszych lat kształcenia.

DIETETYKA – I°

1) Zdecydowanie wcześniejsze wprowadzenie zajęć klinicznych 

2) Duża (!!!) poprawa jakości zajęć dotyczących dietetyki innej niż klinicznej (np. sportowa) 

3) Zapewnienie praktyk podczas studiów w miejscu innym niż szpital (np. kluby sportowe, firmy cateringowe, przedszkola, inne organizacje) 

4) Stały plan zajęć bez takiej ilości okienek, który pozwalałby na podjęcie praktyk/pracy w czasie studiów

5) Większy indywidualny kontakt z prowadzącymi i innymi osobami pracującymi w zawodzie

Obowiązkowe praktyki w poradniach dietetycznych.

Wyrzucenie przedmiotów „zapychaczy” służących tylko po to aby wykładowcy mogli wyrobić godziny do pełnego etatu. Studenci niestety w większości nic z tego nie 

wynoszą. W to miejsce wprowadzenie przedmiotów praktycznych, których na tej uczelni w zasadzie nie ma.

FARMACJA

Lepsze przygotowanie do pracy w aptece, więcej zajęć aptecznych. Płatny staż!

Przedmioty obejmujące wiedzę w zakresie badań klinicznych, bezpieczeństwa farmakoterapii, rejestracji produktów leczniczych, marketingu. Większy liczba godzin obsługi 

programu Kamsoft. 

Wymaganie od studentów analitycznego i twórczego myślenia i umiejętności merytorycznej dyskusji zamiast uczenia się na pamięć. Bycie na bieżąco z nowinkami 

naukowymi.

Zmniejszenie godzin chemii i innych nauk podstawowych na poczet zajęć typowo związanych z farmakologią, opieką farmaceutyczną, lekiem.

Zwiększenie nacisku na farmakoterapię i opiekę farmaceutyczną oraz farmację stosowaną. Mnie osobiście brakowało zajęć praktycznych z wykonywania mieszanin do 

żywienia pozajelitowego.



FIZJOTERAPIA – I°

Praktyki zawodowe są źle prowadzone i nie przygotowują do zawodu. Natomiast prowadzący demotywują studentów do obrania tej ścieżki zawodowej.

Więcej praktycznych zajęć na oddziałach, wdrożenie e-learningu na niektóre przedmioty. Bardziej wykwalifikowana kadra, która będzie chciała przekazać coś studentom, a nie 

tylko odbyć zajęcia.

FIZJOTERAPIA – II°

Studia na kierunku fizjoterapii nie dają samodzielności w zawodzie, co wiąże się z koniecznością kończenia drogich kursów; brak jest zajęć z pacjentem, którego spotyka się

poza szpitalem z codziennymi urazami i dolegliwościami (na studiach głównie rehabilitacja szpitalna - pierwsze dni po zabiegu); brak anatomii palpacyjnej i biomechaniki

(biomechanika jeśli była, to była słabo poprowadzona i tylko w kwestii niektórych zagadnień).

Uczyć praktycznej wiedzy. Więcej praktyk mniej bezsensownej teorii. Wprowadzić przedmiot „Masaż tkanek miękkich i terapia manualna” w bardzo dużej ilości godzin

praktycznych( bo tylko z takimi umiejętnościami chcą zatrudniać). Dodatkowe zajęcia z przepisów fizjoterapeutycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej.

Możliwość pracy z pacjentami pediatrycznymi podczas zajęć  Więcej praktyczniej wiedzy  Rezygnacja z przedmiotów typowo teoretycznych.

Program z zakresu fizjoterapii w pediatrii oraz ortopedii powinien być zdecydowanie bardziej rozszerzony, więcej zajęć praktycznych.

Więcej zajęć praktycznych, pokazanie różnych metod fizjoterapeutycznych, konieczne są zajęcia z anatomii palpacyjnej i porządnie poprowadzone zajęcia z biomechaniki i 

patobiomechaniki ta uczelnia nie przygotowała mnie do samodzielnej, indywidualnej pracy z pacjentem.

Więcej zagadnień praktycznych, bezpośredniej samodzielnej pracy z pacjentami, większy nacisk na badanie pacjenta oraz dobór terapii, zagadnienia prawne dotyczące prawa 

wykonywania zawodu fizjoterapeuty, działalności gospodarczej, dokumentacji medycznej.

Więcej zajęć praktycznych, ćwiczenia ze specjalnych, nowoczesnych metod w fizjoterapii, koniec z tematami i korzystaniem z podręczników  z zamierzchłych lat. Na studiach 

mieliśmy wręcz śmiesznie małą liczbę zajęć z fizjoterapii w pediatrii, w której się obecnie specjalizuję. Kilkukrotnie słyszeliśmy od prowadzących zdanie, że studenci studiów 

dziennych mają na dany temat poświęcone kilka godzin, podczas gdy studenci zaoczni dostawali prezentacje do samodzielnego przerobienia w domu. Uważam, że żaden 

pacjent nie chciałby przyjść do fizjoterapeuty, który uczył się zawodu w domu przed komputerem, zamiast w praktyce pod okiem prowadzącego. Nie wiem jaka była sytuacja 

na studiach dziennych, ale zaocznych studiów magisterskich z fizjoterapii nie polecam moim znajomym.

HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Unowocześnienie standardów leczenia stomatologicznego, roli higienistki w gabinecie stomatologicznym, rozwinięcie ortodoncji dla higienistek jako coś więcej niż tylko asysta, 

wprowadzenie nauki kaset implantologicznych, elementów leczenia implanto-protetycznego oraz bardziej złożonych zabiegów chirurgii stomatologicznej (np. zabiegi 

regeneracji kości, podniesienie zatoki szczękowej).



LEKARSKI

Grupy studentów w klinikach powinny być mniej liczne co pozwoliłoby na bliższą współpracę z lekarzami i większy dostęp do pacjenta.

Jeszcze większy nacisk na praktyczne aspekty nauczania medycyny i zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w konkretnych sytuacjach wiążących się z wykonywaniem 

zawodu lekarza. Poszerzenie kształcenia w zakresie prawa medycznego, orzecznictwa, organizacji systemu ochrony zdrowia - ale na poziomie podstawowym - niezbędnym do 

wykonywania zawodu lekarza, wiążącym się z codzienną (często niestety absurdalną w swym zakresie) praktyką lekarską.

Koniecznie zwiększyć ilość godzin szkolenia w centrum symulacji, organizować warsztaty praktyczne zapewniające podstawowe umiejętności np.. z szycia, zakładania wkłuć , 

punkcji, pracy z aparatem usg.

Mniej seminariozy, więcej praktycznych zajęć.  Gdy są dni wolne zakłady rezygnują z zajęć w klinikach pozostawiając godziny nudnych prezentacji. Więcej zajęć z symulacji 

medycznych, były super. Szkoda, że tak niewiele.  Mam wrażenie mimo wszystko, że Uczelnia niespecjalnie przygotowała nas do zawodu od strony tego jak to realnie wygląda.

Mniejsze grupy kliniczne, ograniczenie ilości zajęć na rzecz ich jakości ciągłości (częste zmiany bloków i klinik), położenie nacisku na naukę praktycznych zadań i współpracę z 

mentorami klinicznymi. Większy stopień poradnictwa zawodowego - w jaki sposób szukać pracy jako lekarz.

Mniejsze grupy studenckie, więcej ćwiczeń przy łóżku pacjenta, seminaria bardziej nastawione na praktykę i kontakt z pacjentem.

myślę że wszystko zmierza w dobrym kierunku

Położenie większego nacisku na opanowanie podstaw w leczeniu najczęstszych jednostek chorobowych , lepsze przygotowanie do pracy w poradni POZ.

Powinno się wprowadzić zajęcia przygotowujące absolwenta do podjęcia decyzji na temat dalszej ścieżki zawodowej. Informujące o szczegółowym przebiegu procedur rekrutacji 

na staże, rezydenturę, zakładaniu prywatnej praktyki i możliwych opcjach dalszej pracy. Powinno się również umożliwić studentom projektowanie kart zleceń i dalej rozszerzać 

(bardzo dobry zresztą) program zajęć w centrum symulacji.

Przede wszystkim stawiać większy nacisk na zajęcia kliniczne, w szpitalu, żeby były grupy studenckie mniejsze, tak żeby każdy mógł samodzielnie rozwinąć umiejętności 

praktyczne. Na tej uczelni za duży jest kładziony nacisk na zajęcia teoretyczne (farmakologia, histologia, biochemia, mikrobiologia) które niewiele się zdadzą w przyszłej pracy.

Przywiązywanie mniejszej wagi do przedmiotów podstawowych, nieklinicznych, poświęcanie na nie mniej czasu,  możliwie duże wykorzystanie metod e-learningowych, mniejszy 

rozmiar grup studenckich, większy nacisk rozwój umiejętności praktycznych, poświęcanie mniej czasu na przedmioty, których tematyka nie pojawia się na Lekarskim Egzaminie 

Końcowym, skuteczniejsze piętnowanie nauczycieli niekompetentnych, traktujących swoją pozycję, jako okazję do podbudowania własnego ego.

Seminarium tylko w formie e-learning, ćwiczenia tylko praktycznie i w małych grupach . Jakość ponad ilość!

Upraktycznienie (realne upraktycznienie) nauczania na 6 roku studiów.  Drugi semestr 6 roku kierunku lekarskiego powinien być czasem przygotowującym do LEKu (bez 

egzaminów wewnątrzuczelnianych) monitorowanym w postaci kolokwiów przez kadrę WUM.



LEKARSKI

Z perspektywy czasu uważam, że niektóre przedmioty były zbędne: biochemia, chemia medyczna, biofizyka. Z punktu widzenia niektórych specjalizacji w węższym zakresie 

powinny być histologia, biologia molekularna, cytofizjologia, a nawet fizjologia... niewiele się z tego pamięta po stażu, a też nie jest konieczne to pamiętać (moim zdaniem). 

Spokojnie można by przez to skrócić te studia o rok.

Żeby lepiej kształcić lekarzy na WUM trzeba zmniejszyć ilość studentów w grupie.

Zmniejszenie liczebności grup. Wprowadzenie przygotowania do Lekarskiego Egzaminu Zawodowego tak jak jest to w standardzie innych uczelni. Więcej zajęć e-learningowych 

zamiast seminariów . Skrócenie programu przedmiotów podstawowych typu biochemia, farmakologia. Wprowadzenie realnych kursów przedmiotów węższych specjalizacji typu 

torakochirurgia. Zmiana kadry w dziekanatach a przynajmniej przeszkolenie z zakresu kontaktów interpersonalnych bez stosowania mobbingu i agresji słownej.

Więcej zajęć klinicznych i mniej przestojów w czasie ich trwania (zdarzało się nam długo oczekiwać na asystenta - np. w czasie zajęć z ginekologii w szpitalu na Starynkiewicza). 

Ująć biochemii (nadal nie wiem, do czego mi znajomość cyklu Krebsa na pamięć) na rzecz fizjologii i patofizjologii, które w moim odczuciu są o wiele bardziej przydatne w 

codziennej praktyce. Otworzyć fakultety dla wolnych słuchaczy (żeby nie przekraczać limitów ECTS-ów w przypadku pojawienia się nowych, ciekawych zajęć i braku wolnych 

godzin programowych u danego studenta - oczywiście z wyłączeniem fakultetów warsztatowych).

W programie studiów medycznych z jednej strony brakuje ścieżki dla studentów bardziej zainteresowanych karierą naukową i badaniami, zwłaszcza w zakresie nauk 

podstawowych, z drugiej - dramatycznie mocno odczuwalny jest niewielki udział zajęć kształtujących umiejętności komunikacyjne i postawy etyczne wśród studentów - przedmioty 

humanistyczne mają okrojony program, nie zawsze prowadzone są zgodnie z aktualną wiedzą naukową.

Więcej seminariów w formie e-learning z możliwością zadawania pytań bądź późniejszej konsultacji. Zmniejszenie grup podczas bloków. Więcej zajęć praktycznych w Centrum 

Symulacji Medycznych. Większy nacisk na zdobywanie wiedzy przygotowującej do udzielania pomocy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

Lepsze przygotowanie do LDEK-u  !!!!

Lepsze zaplanowanie rozkładu przedmiotów na studiach - przedmioty stricte stomatologiczne (np. materiałoznawstwo, czy nawet język angielski, na którym poznawaliśmy typowo 

stomatologiczne słownictwo) - na późniejszych latach studiów, natomiast przedmioty ogólnomedyczne - na początku studiów; przywiązanie większej wagi do wdrożenia studentów 

w to, jak działa system opieki zdrowotnej - np. zasady świadczenia usług refundowanych, stomatologia od strony prawnej itp.

Więcej praktycznej nauki, mniej przedmiotów męczących pamięć, nie mających wpływu na pracę zawodową.

Więcej zajęć dotyczących kontaktów z pacjentami od strony psychologicznej - jak rozmawiać z Pacjentem, jak przekonać go o słuszności swojej diagnozy i Naklonic do 

zaplanowanego leczenia.



LOGOPEDIA

Uczcie więcej praktycznych rzeczy i zmieńcie to, że zajęcia są w formie bloków które trwają tydzień lub dwa. praktyczne zajęcia powinny trwać cały semestr żeby utrwalić wiedze a 

nie tylko tydzień.

PIELĘGNIARSTWO – I°

Mniej bezsensownych przedmiotów, praktyki na których się coś robi i kształtuje umiejętności a nie podpiera ściany, mniej godzin wylądował z lista obecności które są najgorsza 

forma nauki, mniej przedmiotów typu dydaktyka medyczna, socjologia a więcej typowo klinicznych na których student mógłby nauczyć się czegoś praktycznego co przyda mu się 

w pracy zawodowej.

Przedmioty mniej ważne powinny być traktowane luźniej a nie egzaminy i poprawki i poziom lekarski. Ponad to studia od rana do nocy nie sprzyjają nauce.

Więcej zajęć praktycznych i faktycznej nauki wykonywania rzeczy do których ma się prawo wykonywania po ukończeniu studiów tj. pobieranie krwi, cewnikowanie, zakładanie 

zgłębnika do żołądka. niestety na zajęciach praktycznych studenci zajmują się głównie toaletą pacjentów.  Dodatkowo w programie kształcenia jest dużo powtórek, niektóre 

prezentacje przedstawiane przez wykładowców są te same i omawiane po raz kolejny w ramach innego przedmiotu.

PIELĘGNIARSTWO – II°

• Praktyki w mniejszych grupach - najlepiej 1-2 studentów na pielęgniarkę - praktyki z takim samym wymiarem pracy jak pielęgniarki (12 h a nie 7,5) - podczas praktyk 

"prowadzenie" pacjenta przez studenta, a pielęgniarka pomaga i nadzoruje, tak jak jest w Wielkiej Brytanii czy w Portugalii.

• Trochę więcej o badaniach naukowych - uświadomienie studentom, że nie tylko pracę kliniczną można robić po pielęgniarstwie: że jest research, edukacja, promocja zdrowia, 

nurse informatics i cała masa innych rzeczy.

• Realizacja projektów przez studentów - stworzenie interaktywnego kursu online z zakresu teorii zamiast lub jako alternatywę do wykładów. Studenci by więcej się nauczyli, 

mogąc zrobić je gdy są wyspani, a nie po całym dniu zajęć idą na wykład na którym myślą o obiedzie którego nie mieli czasu zjeść i zastanawiają się czy zdążą kupić jedzenie na 

kolejny dzień zajęć.

• Więcej seminariów gdzie to studenci dostają jakieś zadanie do zrobienia, muszą coś przedyskutować, a mniej wykładów. Jeśli wykład polega na czytaniu prezentacji przez 

wykładowcę, to równie dobrze student może przeczytać ją w domu na kanapie z kubkiem ciepłej herbaty w ręku. 

• W Wielkiej Brytanii studia magisterskie są "specjalizacją", a nie kontynuacją licencjatu na której się ludzie uczą wszystkiego po trochu. Stworzenie w ramach mgr "specjalizacji" 

np. badania naukowe, zarządzanie, dydaktyka, z dużą ilością zajęć tematycznych. I pozwolenie studentom wybrania specjalizacji.

Kontrola nad tematami wykładów, wiele z nich powtarzało się, jednocześnie marnując czas studentów, którzy mogliby korzystać z szerokiej wiedzy wykładowców.

• Możliwość zajęć w centrum stymulacji.

• Zorganizowanie ogólnopolskiej olimpiady dla pielęgniarek.   

• Zajęcia ze statystyki na poziomie studiów magisterskich.

Na magisterce z pielęgniarstwa dużo treści z licencjatu - szczególnie praktyki nic nie wnoszą nowego.

Nie mam zastrzeżeń.



POŁOŻNICTWO – I°

Unowocześnienie pracowni.

Umożliwienie studentom korzystanie z symulatorów. 

Uzgadnianie tematyki zajęć przez dziekanat, by nie było kilku wykładów na ten sam temat prowadzonych przez różne zakłady. Skupienie się na programie studiów magisterskich -

powtarzane są  treści z licencjatu.

Postawić na większą rzetelność w prowadzeniu zajęć, ciekawsze formy zajęć, więcej praktycznej wiedzy, anatomia z ćwiczeniami w prosektorium, lepsza organizacja jednostek 

zarzadzajacych.

Powielanie programu zajęć na wielu przedmiotach,  nieprzychodzenie przez wykładowców na zajęcia.  Bezsensowne przedmioty na które poświęcone jest więcej czasu niż na 

pozostałe ważniejsze potrzebniejsze do pracy w zawodzie.

Przede wszystkim wiele przedmiotów, które były na studiach były bez sensu, bo po zderzeniu z rzeczywistością (pracą w zawodzie) okazuje się, że te przedmioty nic nie dały i tak 

trzeba zrobić kurs. Liczy się papierek z kursu, na który trzeba wydać swoje pieniądze.

W programie mogłoby być więcej praktycznych elementów tj. pobieranie cytologia, bardziej szczegółowa wiedza z zakresu ginekologii związana z codziennymi problemami. 

Największym problemem na uczelni była organizacja i podejście do studenta.

Więcej zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu laktacji. Więcej zajęć o niefarmakologicznych metodach łagodzenia bólu porodowego.

Większe nastawienie na wskazanie prawidłowej relacji z pacjentem, komunikację w zespole terapeutycznym, zwiększenie godzin z praktycznego wykonywania zawodu.

POŁOŻNICTWO – II°

Więcej przedmiotów praktycznych (laktacja, usg).

ZDROWIE PUBLICZNE – I°

Skupienie się na nie powtarzaniu tych samych treści na kilku różnych przedmiotach!!! Wprowadzenie większej ilości przedmiotów, które zaoferują studentom kształtowanie 

umiejętności praktycznych.

1. Specjalizacje już na licencjacie 2. Testy wstępne dla kandydatów 3. Więcej projektowych przedmiotów  4. Więcej wykładowców którzy pracują również w branży  5. Więcej 

współpracy z firmami oraz instytucjami.

Więcej praktycznych zadań, które miga naprowadzić do znalezienia pracy na moim kierunku.



ZDROWIE PUBLICZNE – II°

Kierunek Zdrowie Publiczne powtarza cały czas te same treści... Bardzo żałuję kontynuacji tego kierunku na studiach II stopnia. Może zamiast zastanawiania się co powinno się 

dodać by absolwenci byli bardziej atrakcyjni na runku pracy, to najpierw uporządkować obecną sytuację: 

1. Nie powtarzać tych samych treści 

2. zajęcia powinny się odbywać w odpowiednich warunkach (teraz na studiach magisterskich jedna ze specjalizacji jest połączona w grupę ponad 34 osób! a zajęcia odbywają 

się w salach 25 osobowych....) 

3. Konstruować plan najbardziej optymalny- nie z milionem okienek, uniemożliwia to rozwijanie swoich umiejętności poza uczelnią.

Na studiach magisterskich bardziej odróżnić program pomiędzy specjalizacjami i nie powtarzać materiału ze studiów licencjackich. Jeśli ktoś przyszedł po innym kierunku, jego 

problem, niech uzupełni wiedzę. Czemu ktoś ma uczyć się tego samego dwa razy marnując czas.

Najważniejszą rzeczą i pierwszą do zmiany jest plan zajęć, który dla każdego był utrapieniem. Zajęcia co tydzień w innych godzinach, czasami 4-5 bloków okienka. Przez plan który 

obowiązywał na WUM-ie żaden ze studentów nie mógł pójść do normalnej pracy dzięki której zdobywałby doświadczenie (większość mogła pracować tylko dorywczo w strefie 

gastronomicznej). 5 lat studiów i prócz praktyk zupełnie nic, bo Uczelnia nie przyjmuje próśb studentów i tworzy plan gdzie jedne zajęcia są na godzinę 9:3nie, a drugie dopiero na 

2nie. Zaś po 5 latach doświadczenia tylko ewentualnie w gastronomii niestety ciężko znaleźć pracę w zawodzie. Na rozmowach kwalifikacyjnych padają pytania dlaczego podczas 

studiów nie podejmowało się pracy w zawodzie - odpowiedź jest tylko jedna - plan zajęć uniemożliwiający studentom pracować. Drugą sprawą jest zbyt wiele zajęć teoretycznych, 

a za mało praktycznych.

Plany zajęć, organizacja, godziny zajęć, wszędobylskie okienka między zajęciami, w kółko powtarzające się tematy na zajęciach przez 5 lat studiów.

Więcej informacji praktycznych. Zajęcia na zdrowiu publicznym polegają tylko na nauce pojęć, definicji, przygotowywaniu prezentacji na zasadzie kopiuj wklej, większość zajęć jest 

taka sama merytorycznie, zajęć na studiach magisterskich jest przez to zdecydowanie zbyt dużo.

Więcej praktycznych informacji dot. działalności towarzystw ubezpieczeniowych, nie tylko czysto teoretyczne.

1. Plan dziennych studiów powinien odpowiadać dziennym studiom, a nie wieczorowym! 

2. Jakość sal dydaktycznych pozostawia wiele do życzenia - mieliśmy zajęcia dosłownie w piwnicy bez okien z zgrzybiałą klimatyzacją. 

3. Podejście do studenta - "to ty przychodzisz tu dla nas nie my dla ciebie" .

4. niektóre przedmioty to strata czasu, niektóre treści powtarzają się na wielu przedmiotach i nie rozumiem idei powtarzania dosłownie TYCH samych przedmiotów, prezentacji, 

wykładów na studiach MGR co na LIC, z różnicą w nazwie np.- LIC - "podstawy epidemiologii" MGR - "epidemiologia"......

Współpraca z jednostkami organizującymi praktyki zawodowe,  Mam wrażenie ze kierunek zdrowie publiczne w czasie moich studiów był traktowany „po macoszemu”. Nikt nie 

miał pomysłu na program studiów, wykładowcy nie potrafili również wskazać miejsc w których studenci zdrowia publicznego mogliby zostać zatrudnieni po ukończeniu studiów



Opinie 

absolwentów



ANALITYKA MEDYCZNA

Praca zespołowa

Wdrożenie do programu zajęć ćwiczeń z psychologami, którzy pomogą nam lepiej współpracować w zespole medycznym.

Więcej miękkich umiejętności. 

Szkolenia o rynku pracy i branży.

DIETETYKA 

Przygotowanie nie tylko do pracy jako samodzielnie działający dietetyk, ale także jako osoba odpowiedzialna np. za żywienie zbiorowe.

Umiejętność autoprezentacji i nawiązywania kontaktu z pacjentem. Kwestie marketingowe.

FARMACJA

Analityczne myślenie, język angielski,  krytyczne myślenie.

Negocjacje, aspekty psychologiczne pracy z pacjentami w aptece, więcej prawa i rozwiązywania problemów z jego interpretacją, zagadnienia związane z marketingiem.

Umiejętność korzystania z profesjonalnej informacji medycznej i naukowej, umiejętność efektywnej komunikacji z pacjentem, efektywna komunikacja i współdziałanie z innymi 

przedstawicielami zawodów medycznych.

Umiejętność pracy w aptece. Praca z systemem aptecznym, przepisy dotyczące realizacji recept na wyższym poziomie.

Umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce, więcej zajęć z prawa farmaceutycznego i realizacji recept.

Większy nacisk na naukę języków obcych oraz umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych dziedzin.

Zarządzanie czasem, priorytezacja zadań, języki obce, umiejętność wyszukiwania informacji, obsługa programów komputerowych.

Znajomość przepisów i rynku farmaceutycznego, znajomość języka angielskiego na poziomie firm oraz wyrobienie świadomości o wartości naszej wiedzy, doświadczenia i 

zawodu farmaceuty. Może gdyby program nie był tak przeładowany niepotrzebnymi treściami studenci mieliby czas we własnym zakresie badać rynek, możliwości zawodowe.



FIZJOTERAPIA

Najbardziej podstawowe tj. jasny schemat badania, diagnostyka a później terapia. Niestety każdy z tych elementów kuleje. Idąc na pierwsze praktyki na drugim roku nie 

jesteśmy w żaden sposób przygotowani do uczestnictwa w nich, a tam zamiast spotkać się z pomocą jesteśmy krytykowani za brak wiedzy i umiejętności, których nam nikt nie 

przekazał, w dalszych latach te braki tylko się nawarstwiają.

Większa dostępność kursów w trakcie studiów - dofinansowania i szkolenia zapewniane przez uczelnie, lub wprowadzenie nauki nowych metod do programu studiów.

Asertywność, komunikacja z pacjentem. Działanie pod presją.

Nauka samodzielnego podejmowania decyzji.

Praca z roszczeniowym pacjentem.

Praktyka! Terapia manualna ! Więcej ortopedii, pediatrii i geriatrii.

Specjalistyczne kursy na dane schorzenie, bądź kursy płatne ze zniżką dla studentów, kończące się certyfikatem.

Umiejętność dostrzegania własnego potencjału zawodowego,

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych z pacjentami, postępowanie z pacjentami roszczeniowymi.

Umiejętność poszukiwana pracy.

Zdolność samodzielnego i kreatywnego myślenia i rozwiązywania zadań zawodowych

HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Praca w zespole oraz komunikacja z trudnym pacjentem.

Profesjonalna komunikacja w zespole

TECHNIKI DENTYSTYCZNE

Zarządzanie czasem, praca w zespole i zarządzanie finansami.



LEKARSKI

Asertywność, umiejętność rozmowy z pacjentem.

Komunikacja z pacjentem i jego rodziną. Zagadnienia związane z prawem medycznym i ubezpieczeniami.

Na kierunku lekarskim większy nacisk powinien być na medycynę rodzinną i pomoc doraźną w stanach bez zagrożenia życia, co w efekcie przyczyniłoby się do mniejszej ilości 

skierowań do sor/ip wystawianych przez niedoświadczonych lekarzy. Kontakt z rodziną pacjenta. Szkolenia z asertywności.

Nauka praktycznego zawodu i postępowania w konkretnych sytuacjach. Zasady na jakich powinna opierać się praktyka a nie tylko książkowa wiedzą merytoryczna.

Realna nauka manualnych umiejętności, budowanie prawidłowej relacji z pacjentem.

Relacje z rodziną i pacjentem. Przekazywanie niepomyślnych informacji. Rozmowy telefoniczne z rodziną pacjenta.

Samodzielność poprowadzenia pacjenta.

Samodzielność w zakresie analitycznego myślenia oraz działania. Rozwiązywanie problemów klinicznych. Komunikowanie się z pacjentem. Zasady kultury, osobistej i 

rozmowy, oraz odnoszenia się do drugiego człowieka (te powinny być nabywane w domu i szkole, ale wiele ludzi ma jednak w tej mierze poważne braki...)

Samokształcenie, umiejętność radzenia ze stresem, komunikacja, odporność na mobbing/uwagi ze strony wiekowych / starszych lekarzy.

Sprawność manualna, znajomość prawa medycznego w praktycznym ujęciu, znajomość swoich praw i ich egzekwowanie

Umiejętności administracyjno „papierkowe” potrzebne do pracy na oddziale.

Umiejętności interpersonalne ułatwiające kontakt z pacjentami i ich rodzinami. Odporność na techniki manipulacji stosowane przez pacjentów/rodziny/przedstawicieli firm 

farmaceutycznych.

Umiejętności praktyczne. Samodzielne wykonywanie badań i prostych zabiegów.

Umiejętności rozmowy z pacjentem , nikt nigdy nas tego nie uczył oraz poszerzenie znajomości praw i obowiązków lekarza.

Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji (np. praktyczne ćwiczenia typu wypisywanie kart zleceń, ordynowanie konkretnych leków w odpowiednich dawkach itp) -

czyli to czego samemu po studiach przed podjęciem samodzielnej pracy trzeba się nauczyć.



LEKARSKI

Umiejętność pracy w zespole i nawiązywania kontaktów.

Umiejętność współpracy w interdyscyplinarynych zespołach z pielęgniarkami i ratownikami medycznymi,

Umiejętność współpracy z zespołem oraz nawiązywanie relacji z pacjentem i jego rodziną. Te umiejętności być może nie są rozwijane współmiernie do zagadnień typowo 

klinicznych, a przecież stanowią bardzo dużą część codziennej pracy.

System edukacji nie nadąża za coraz to nowymi wyzwaniami, które stawiane są przed lekarzami. Medycyna wciąż się rozwija i niemożliwością jest „ogarnięcie”, chociaż w 

podstawowym zakresie, wszystkich jej gałęzi. W gąszczu informacyjnym obejmującym coraz szerszy zakres materiału kierunku lekarskiego, brak miejsca, ale też siły i 

zaangażowania przeładowanych studentów, na kompetencje nierzadko bardziej niezbędne w codziennej praktyce niż suche, medyczne fakty.

Znajomość uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia w Polsce. Znajomość uwarunkowań ekonomicznych dotyczących zakładania własnej działalności. 

Efektywne wykorzystanie czasu, działanie pod presją czasu. Szybkie uczenie się.

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY 

Komunikacja z pacjentem. Przeprowadzanie rozmów, motywowanie, przekazywanie złych informacji.

Kontakt i podejście do pacjenta.

Praktyka, ćwiczenie zdolności manualnych, całościowa ocena pacjenta i planowanie leczenia.

W trakcie studiów tak naprawdę nie było zajęć, na których można było dowiedzieć się np. o formach zatrudnienia lekarzy dentystów, jakie te formy mają wady i zalety. W 

nienależytym stopniu omawiane były zagadnienia dotyczące niektórych uprawnień i obowiązków lekarzy, np. poprawne wystawianie recept.

ZDROWIE PUBLICZNE

Praca projektowa. Praca w zespole. Przygotowywanie raportów.

Zarządzanie projektami.  

Rozwijanie kompetencji z zakresu IT, każdą organizacje czeka potężna informatyzacja, trzeba być na to przygotowanym, więc znajomość obsługi programów, ale 

też posiadanie wiedzy o tym jest niezbędna!

Asertywność, praca w zespole, pisanie i realizacja projektów.



POŁOŻNICTWO

Pewność siebie i wyrobienie sobie własnego zdania na studiach. Na uczelni prowadzące zajęcia mówiły jedno, po czym idąc z tą samą prowadzącą na praktyki, potrafiłam oberwać 

przy łóżku pacjenta nogą, żeby pacjent nie widział, bo coś robiłam za szybko. Może szkolenie z komunikacji werbalnej też by się przydało prowadzącym.

Pewność siebie, poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania, otwartość, wyrozumiałość, umiejętność okazania wsparcia, delikatność, myślenie analityczne i wieloaspektowe 

patrzenie na pacjenta.

Poczucie własnej wartości.

Tak, w tym celu ważna jest relacja uczeń mistrz- mentoring!

Uczestnictwo w konferencjach, kursach i szkoleniach. Zajęcia z osobami posiadającymi duże doświadczenie zawodowe.

Praca na podstawie studiów przypadku.

Psychologia - kompleksowa opieka nad pacjentem po stracie np. poronieniu lub martwym urodzeniu. Pomoc dla studentów w radzeniu sobie ze stresem czy sytuacjach trudnych.

Samodzielność zawodowa, przygotowanie do prowadzenia ciąży przez położną, przyjęcia porodu w domu, pracy w środowisku, a nie tylko mowa o takiej możliwości, praktyczna 

nauka usg,

PIELĘGNIARSTWO

Empatia. Działanie samodzielnie i pod presją.

Kontakty z pacjentem i praktyki polegające na uczeniu się zawodu, a nie zmianie pampersów od rana do nocy.

Więcej zajęć z zakresu komunikacji z pacjentem w różnych sytuacjach życiowych czyli na przykład jak rozmawiać z pacjentem terminalnie chorym, kobietą po poronieniu, osobą 

oczekującą na przeszczep narządu etc.  Dużo więcej kompetencji praktycznych takich jak pobieranie krwi, cewnikowanie, zgłębnikowanie żołądka. niestety studenci zajmują się 

głównie wykonywaniem toalet.

Większy nacisk na praktyczne umiejętności a nie tylko wiedzę teoretyczną. Praktyki nie mogą wyglądać na zasadzie ciągłego wykonywania czynności pielęgnacyjnych i nic ponad to.

Kompetencje miękkie: prezentowanie, praca w zespole zarówno w trakcie projektów jak i klinicznie (przecież można by zrobić zajęcia interdyscyplinarne z lekarskim, dietetyką, 

fizjoterapią itp!). Umiejętności informatyczne (tak wielu studentów miało problem zrobić dobrą prezentację), umożliwienie zrobienia różnych kursów zawodowych, ćwiczenie 

umiejętności analizowania i rozumowania zamiast wkuwania na pamięć testów przed egzaminami.

Przeprowadzanie badania fizykalnego; Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy; Udzielanie wsparcia emocjonalnego pacjentom i ich rodzinom w obliczu choroby, śmierci; 

Umiejętność radzenia sobie ze stresem i mobbingiem w pracy.

Radzenie sobie ze śmiercią pacjenta, rozmowa z rodzina w takiej sytuacji. Psychologia chorób, nie historia psychologii i nikomu nie potrzebne daty tylko prawdziwa praca z 

pacjentem , analiza możliwych sytuacji, przydatne techniki rozwiązywania problemów w grupie. I takie zajęcia przydałyby się od początku, od pierwszych lat studiów.

Relacje w zespole.



Badanie i raport: 

Jakub Sokolnicki, luty 2020


