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W badaniach, w celu oceny rangi poszczególnych zmiennych, posłużono się pięciopunktową skalą, 

w której wartość 1- oznaczała poziom bardzo niski, a wartość 5 – poziom bardzo wysoki. W toku 

analizy wyników badań wyliczono średnią wartość ważoną i nazwano ją wskaźnikiem skali (WS), 

który pozwoli na określenie siły tych zmiennych i ustalenie ich hierarchii.  

  

 

Tab.1. Cechy uczelni w układzie hierachicznym wg. wskaźnika skali (WS). 

  

   Lokata                                         C e c h a                                

 

Wartość wskaźnika    

skali (WS) 

1 Posiada zaplecze sportowo-rekreacyjne 4,26 

2 Kształtuje umiejętności przydatne w pracy zawodowej 4,17 

3 Posiada profesjonalną kadrę - specjalistów w danej dziedzine 4,11 

4 Rozbudza ambicje/umożliwia rozwijanie zainteresowań 4,07 

5 Wykładowcy mają dobry kontakt ze studentami 4,06 

6 Zapewnia odpowiednie warunki socjalno-bytowe 4,04 

  Uczy kreatywności  4,04 

8 Rozwija zainteresowania  4,01 

9 Daje satysfakcje ze studiowania 3,92 

10 Zapewnia kontakty z zagranicą 3,89  

11 Stwarza dobrą atmosferę 3,88 

12 Poważnie, po partnersku traktuje studenta 3,87 

 Daje perspektywy zdobycia dobrej pracy 3,87 

14 Umożliwia działanie w kołach naukowych 3,83 

Rodzi ambicje 3,83 

16 Umożliwia działanie w organizacjach studenckich 3,58 

17 Zapewnia elastyczny program studiów 3,58 

       18 Zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej 3,51 

                      Wartość średnia                                                                                             3.92 

 

 

 

 



Z przedstawionych w tabeli nr 1 wyników badań widać, że w opinii  absolwentów, najsilniejszym 

walorem studiów na kierunku fizjoterapia jest zaplecze sportowo rekreacyjne, jakim uczelnia 

dysponuje (WS=4,26). Badani również bardzo wysoko ocenili poziom kształtowania w toku 

studiów umiejętności przydatnych w pracy zawodowej (WS=4,17), profesjonalną kadrę 

specjalistów w dziedzinie fizjoterapii (WS=4,11), która potrafi rozbudzić ambicje poznawcze  

i umożliwia rozwijanie zainteresowań w tym zakresie (WS=4,11). Dzieje się to dzięki dobremu 

kontaktowi wykładowców z studentami(WS=4,06), co sprzyja kreatywności(WS= 4,04)  

i rozwijaniu zainteresowań (WS=4,07). Wysoko zostały także ocenione stworzone warunki socjalno 

bytowe(WS=4,04). Nieco niżej, ale na poziomie wysokim, oceniono umożliwienie studentom 

kontaktów z zagranicą (WS=3,89). Na uczelni jest stworzona dobra atmosfera, studenci są 

traktowani po partnersku, jest także możliwość działania w kołach naukowych. Działalność uczelni 

sprzyja rozwojowi indywidualnych ambicji studentów. Trochę niżej (WS=3,58) oceniono możność 

działania w organizacjach studenckich oraz elastyczność programu studiów. Zdaniem respondentów 

uczelnia zapewnia zdobycie, na dobrym poziomie, wiedzy ogólnej (WS=3,51).  

 

 

Tab. Nr 2. Ocena jakości pracy dydaktycznej pracowników dydaktyczno- naukowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 Pomimo stosunkowo wysokiej ogólnej oceny poziomu kształcenia na kierunku fizjoterapia, 

znacznie niżej oceniono jakość pracy dydaktycznej poszczególnych grup pracowników 

dydaktyczno- naukowych (WS=3,54). Według przyjętej skali jest to poziom dobry. Najwyżej 

oceniono pracę samodzielnych pracowników dydaktyczno-naukowych(Ws=3,84), następnie 

asystentów(WS=3,58), znacznie niżej adiunktów(WS=3,36), a najniżej wykładowców(WS=3,38). 

  

Tab.3. Ocena jakości form dydaktycznych prowadzenia zajęć. 

 

                 

Lokata 

 

Stanowiska 

Wartość 

wskaźnika    

skali (WS) 

1 Seminaria                                                                                             3,58                            

2 Ćwiczenia 3,49 

3 Praktyki 3,41 

4 Wykłady 3,26 

5 Laboratoria 3,21 

           

 

 

 

                 

Lokata 

 

S t a n o w i s k a 

Wartość 

wskaźnika    

skali (WS) 

1  Samodzielni pracownicy naukowi 3,84 
2  Asystenci 3,58 
3  Adiunkci 3,36 
4  Wykładowcy 3,28 



Natomiast spośród form prowadzenia zajęć (Tab.3) najwyższym uznaniem cieszyły się seminaria 

(WS=3,58), następnie ćwiczenia (WS =3,49) i praktyki (WS=3,41). Niżej zostały ocenione wykłady 

(Ws=3,26) i laboratoria(3,21). 

 
Tab.4. Kompetencje nabyte w toku studiów kompetencje.  

 

                 

Lokata 

 

Nabyte kompetencje 

Wartość 

wskaźnika    

skali (WS) 

1 Umiejętności pracy w zespole. 4,25 

2 Znajomość i zrozumienie podstawowych pojęć, modeli, teorii 

z zakresu kierunku studiów.                                                                                       

4,02 

                                       

3 Umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania 

danych z zakresu kierunku studiów. 

3,96 

4 Zdolności do podjęcia dalszych studiów i stałego rozwoju. 3,92 

5 Umiejętności przekazywania informacji, idei, problemów i 

rozwiązań z obszaru kierunku studiów. 

3,81 

 
Za najbardziej wartościowe kompetencje nabyte w toku studiów badani absolwenci uznali nabycie 

umiejętności pracy w zespole (WS=4,25), a znacznie niżej, już na pograniczu poziomu bardzo 

dobrego i dobrego, znajomość kluczowych kompetencji specjalistycznych (WS=4,02), umiejętności 

operacyjne dotyczą pozyskiwania i wykorzystywania danych (wiedzy) z zakresu studiów 

(WS=3,96), zdolność do podjęcia dalszych studiów i stałego rozwoju (WS= 3,92) oraz umiejętność 

przekazywania informacji, idei, problemów i rozwiązań z zakresu studiów(WS=3,81). 

 

Wyniki badań, nakierowane na uniwersalne kategorie efektów kształcenia na kierunku fizjoterapia, 

ukazują silniejsze i słabsze strony tego procesu. W odczuciu badanych absolwentów ogólny poziom 

kształcenia jest dobry, a nabyte kompetencje mogą być z powodzeniem wykorzystywane w pracy 

lub dalszym rozwoju zawodowym. 


