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1. Wprowadzenie 

W tym rezultacie pracy intelektualnej przedstawiamy dogłębną analizę efektów uczenia się i opisów 

zajęć używanych do opisu programu nauczania Anatomii, zgodnie z zaleceniami wszystkich partnerów 

projektu BCIME używających platformy EDU portfolio. Te efekty uczenia się i opisy zostały sprawdzone i 

zatwierdzone przez ekspertów merytorycznych. 

2. Metody 

W celu ręcznej analizy efektów uczenia się i opisów zajęć wyeksportowaliśmy wszystkie programy 

nauczania z platformy EDU portfolio do formatu Excel (zob. załącznik 2). 

2.1 Analiza ilościowa 

Na podstawie pliku Excel najpierw przeanalizowaliśmy i opisaliśmy liczbę efektów uczenia się i 

opisów zajęć dostarczonych przez każdego partnera. Stworzyliśmy również chmurę słów wszystkich 

efektów uczenia się przy użyciu oprogramowania wordle1. W tym celu nieistotne słowa, takie jak „i”, 

„lub” itp. zostały usunięte przed utworzeniem chmury słów. 

2.2 Analiza jakościowa 

Wszystkie efekty uczenia się zostały zakodowane w sposób dedukcyjny i niezależnie przez dwóch 

doświadczonych członków zespołu BCIME z wykształceniem medycznym z JU i UAU. Powstałe 

rozbieżności w kodowaniu rozwiązaliśmy w drodze dyskusji i we wszystkich przypadkach osiągnięto 

konsensus. Do celów kodowania opracowano wytyczne dotyczące kodowania, które obejmują 

następujące kategorie: 

1) "Kategoria uczenia się": 

 kognitywne 

 psychomotoryczne 

 afektywne 

2) Wymiar wiedzy Blooma [1,2]: 

 Informacyjny 

 Konceptualny 

 Proceduralny 

 Metapoznawczy 

3) Wymiar procesu poznawczego Blooma [1,2]: 

 Zapamiętanie 

 Rozumienie 

 Zastosowanie 

 Analizowanie 

 Ocenianie 

 Tworzenie 

                                                           

1 http://www.wordle.net/ 
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4) Rozdział MeSH „Anatomia” i jego główne kategorie [3]: 

 Okolice i części ciała (A01)  

 Układ mięśniowo-szkieletowy (A02) 

 Układ pokarmowy (A03) 

 Układ oddechowy (A04) 

 Układ moczowo-płciowy (A05) 

 Układ hormonalny (A06) 

 Układ sercowo-naczyniowy (A07) 

 Układ nerwowy (A08) 

 Narządy zmysłów (A09) 

 Tkanki (A10) 

 Komórki (A11) 

 Płyny i wydzieliny (A12) 

 Układ stomatognatyczny (A14) 

 Układ krwiotwórczy i immunologiczny (A15) 

 System embrionalny (A16) 

W przypadku tej kategorii zdecydowaliśmy, że dwa kody na jeden efekt uczenia się są bardziej 

odpowiednie do opisu, ponieważ w wielu przypadkach efekt uczenia się dotyczył więcej niż jednej 

kategorii MeSH. Wytyczne dotyczące kodowania można znaleźć w Załączniku 1. 

Opisy zajęć zostały przeanalizowane wyłącznie w oparciu o MeSH, ponieważ nie zawierały 

konkretnych czasowników wskazujących na poziomy Blooma. Po osiągnięciu konsensusu wyniki zostały 

przedstawione i omówione ze wszystkimi partnerami. 

3. Wyniki 

3.1 Analiza opisowa/ilościowa 

3.1.1 Liczba efektów uczenia się z anatomii 

Ogólnie rzecz biorąc, dla pięciu uczelni partnerskich w programach nauczania anatomii, nauczyciele 

zdefiniowali 805 odrębnych efektów uczenia się, aby opisać ich program nauczania i wprowadzili je na 

platformę EDU portfolio. Rysunek 1 przedstawia rozkład efektów uczenia się w pięciu uczelniach 

partnerskich. Dodatkowo JU wprowadził 52 opisy zajęć. 
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Rys. 1 Liczba efektów uczenia się (zielony = poziom kursu, niebieski = poziom zajęć) i zajęć 

(pomarańczowe) z anatomii w programach nauczania uczelni partnerskich. 

Liczba efektów uczenia się służąca do opisania programu nauczania anatomii w uczelniach 

partnerskich waha się od 13 (JU) do 225 (UPJS), co wskazuje na niejednorodny poziom szczegółowości i 

podejście do mapowania - dobrze znane trudności w mapowaniu programów nauczania. Efekty uczenia 

się zostały określone na poziomie kursu (JU i UAU) lub na poziomie zajęć (MU, UMF i UPJS). JU 

prezentuje istotne (podobne do efektów uczenia się) informacje o treści zajęć w opisach zajęć. Na 

poziomie modułu nie określono żadnych efektów uczenia się. 

3.1.2 Częstotliwość słów kluczowych 

Rysunek 2 przedstawia wizualizację efektów uczenia się w postaci chmury słów. Najczęściej 

używane terminy obejmują „wyjaśnia”, „struktury”, „układ”, „opisuje” i „funkcje”. 

 

Rys. 2 Chmura słów z efektów uczenia się i opisów zajęć w programach nauczania anatomii uczelni 

partnerskich (wypełnione słowa zostały usunięte). 
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Rysunek 3 przedstawia częstotliwość występowania czasowników używanych do opisu efektów 

uczenia się. 

 

Rys. 3 Chmura słów czasowników używanych do opisania efektów uczenia się w programach 

nauczania anatomii uczelni partnerskich. 

3.2 Analiza jakościowa 

3.2.1 Analiza wyników na podstawie kategorii uczenia się 

Z łącznej liczby 805 efektów uczenia się 794 zostało sklasyfikowanych jako kognitywne, cztery jako 

afektywne (wszystkie z JU), a siedem jako psychomotoryczne (pięć z UMF, jeden z MU i jeden z UPJS). 

Psychomotoryczne efekty uczenia się dotyczyły umiejętności badania fizykalnego, dla których niezbędna 

jest wiedza anatomiczna, takich jak badanie palpacyjne. Efektywne efekty uczenia się obejmowały takie 

aspekty, jak profesjonalizm i praca zespołowa. 

3.2.2 Analiza wyników na podstawie zaktualizowanej taksonomii Blooma 

794 poznawcze LO zostało dodatkowo zakodowanych w oparciu o taksonomię Blooma (Tabela 1). 

Efekty uczenia się większości uczelni partnerskich sklasyfikowano jako oparte na faktach, z wyjątkiem 

UAU, gdzie około 67% efektów uczenia się zostało zaklasyfikowanych jako konceptualne, a tylko około 

30% jako oparte na faktach. Proceduralne efekty uczenia się były mniej powszechne dla wszystkich 

partnerów. 

Tabela 1. Częstotliwości wymiaru wiedzy Blooma w efektach uczenia się na uczelniach partnerskich, 

najbardziej rozpowszechniony poziom zaznaczono na żółto. 

 Informacyjny Konceptualny Proceduralny 

JU 4 (44.4%) 2 (22.2%) 3 (33.3%) 

MU 81 (62.3%) 34 (26.2%) 15 (11.5%) 

UAU 62 (27.9%) 149 (67.1%) 11 (5.0%) 

UMF 106 (50.7%) 63 (30.2%) 40 (19.1%) 

UPJS 139 (62.1%) 82 (36.6%) 3 (1.3%) 

Total 392 (49.4%) 330 (41.6%) 72 (9.0%) 
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Tabela 2 przedstawia częstotliwości wymiaru procesu poznawczego Blooma dla programów 

nauczania anatomii wszystkich uczelni partnerskich. W przypadku trzech partnerów (MU, UAU, UPJS) 

wymiar „Rozumienie” jest najbardziej rozpowszechniony, natomiast „Zapamiętanie” jest najbardziej 

rozpowszechniony w przypadku JU, a „Zastosowanie” w przypadku UMF. W przypadku wszystkich 

partnerów wymiary „Tworzenie”, „Ocenianie” i „ Analizowanie ” są rzadsze. 

Tablica 2. Poziomy procesów poznawczych Blooma dla każdego partnera, najbardziej 

rozpowszechniony poziom jest zaznaczony na żółto. 

 Zapamiętanie Rozumienie Zastosowanie Analizowanie Ocenianie Tworzenie 

JU 5 (55.6%) 2 (22.2%) 2 (22.2%) 0 0 0 

MU 27 (20.8%) 57 (43.8%) 31 (23.8%) 1 (0.8%) 13 (10.0%) 1 (0.8%) 

UAU 2 (0.9%) 201 (90.5%) 6 (2.7%) 3 (1.4%) 9 (4.1%) 1 (0.4%) 

UMF 43 (20.6%) 63 (30.1%) 77(36.8%) 24 (11.4%) 0 2 (0.1%) 

UPJS 58 (25.9%) 133 (60.4%) 5 (2.2%) 25 (11.2%) 1 (0.5%) 2 (0.8%) 

Total 135 (17.0%) 456 (75.4%) 122 (15.3%) 53 (6.7%) 23 (2.9%) 6 (0.7%) 

 

3.2.3 Analiza wyników na podstawie tematu anatomicznego (MeSH) i innych zagadnień 

medycznych 

Analiza kodowania opartego na MeSH w programach nauczania anatomii uczelni partnerskich 

wykazała, że prawie 22% efektów uczenia się dotyczy układu nerwowego (A08) (tabela 3). Szczegółowa 

analiza programów nauczania anatomii pokazuje, że w przypadku UAU, UMF i UPJS efekty uczenia się 

związane z układem nerwowym są najczęstsze, w przypadku UMF stanowią nawet ponad 30% 

wszystkich efektów uczenia się. Z kolei program nauczania anatomii MU i JU koncentruje się bardziej na 

okolicach i częściach ciała (A01). 

Tablica 3 . Kodowanie efektów uczenia się i opisy zajęć w oparciu o MeSH ( możliwe dwa kodowania ) 

dla programów nauczania anatomii uczelni partnerskich. * obejmuje efekty uczenia się i opisy zajęć 

Kategoria MeSH JU* MU UAU UMF UPJS Całkowity 

Okolice i części 
ciała (A01) 

17 (23.29%) 25 (18.80%) 14 (5.30%) 15 (5.49%) 37 (14.86%) 108 (10.78%) 

Układ sercowo-
naczyniowy (A07) 

4 (5.48%) 19 (14.29%) 14 (5.30%) 28 (10.26%) 31 (12.45%) 96 (9.58%) 

Komórki (A11)  0 0 26 (9.85%) 3 (1.10%) 1 (0.40%) 30 (2.99%) 

Układ pokarmowy 
(A03) 

4 (5.48%) 5 (3.76%) 7 (2.65%) 7 (2.56%) 4 (1.61%) 27 (2.69%) 

System 
embrionalny (A16) 

8 (10.96%) 1 (0.75%) 14 (5.30%) 35 (12.82%) 0 68 (6.79%) 

Układ hormonalny 
(A06) 

0 10 (7.52%) 5 (1.89%) 4 (1.47%) 1 (0.40%) 20 (2.00%) 



   

8                          

Kategoria MeSH JU* MU UAU UMF UPJS Całkowity 

Płyny i wydzieliny 
(A12) 

0 0 5 (1.89%) 3 (1.10%) 0 8 (0.80%) 

Układ krwiotwórczy 
i immunologiczny 
(A15) 

0 9 (6.77%) 14 (5.30%) 6 (2.20%) 4 (1.61%) 33 (3.29%) 

System 
integumentary 
(A17) 

0 3 (2.26%) 2 (0.76%) 0 5 (2.01%) 10 (1.00%) 

Układ mięśniowo-
szkieletowy (A02) 

12 (16.44%) 15 (11.28%) 24 (9.47%) 52 (19.05%) 51 (20.48%) 155 (15.47%) 

Układ nerwowy 
(A08) 

10 (13.70%) 11 (8.27%) 45 (17.05%) 87 (31.87%) 65 (26.10%) 218 (21.76%) 

Układ oddechowy 
(A04) 

2 (2.74%) 4 (3.01%) 9 (3.41%) 6 (2.20%) 8 (3.21%) 29 (2.89%) 

Narządy zmysłów 
(A09) 

3 (4.11%) 20 (15.04%) 25 (9.47%) 4 (1.47%) 13 (5.22%) 65 (6.49%) 

Układ stomato-
gnatyczny (A14) 

2 (2.74%) 0 7 (2.65%) 5 (1.83%) 6 (2.41%) 20 (2.00%) 

Tkanki (A10) 0 0 25 (9.47%) 3 (1.10%) 11 (4.42%) 39 (3.89%) 

Układ moczowo-
płciowy (A05) 

4 (5.48%)  9 (6.77%) 19 (7.20%) 9 (3.30%) 9 (3.61%) 50 (4.99%) 

Nie dotyczy 7 (9.59%) 2 (1.50%) 8 (3.03%) 6 (2.20%) 3 (1.20%) 26 (2.59%) 

 

Ogółem 32 efekty uczenia się lub opisy zajęć (UMF: 21, MU: 9, UAU: 1, JU: 6) są związane z 

dziedziną radiologii, gdzie studenci muszą być w stanie zidentyfikować struktury anatomiczne na 

obrazach radiologicznych, np. „Student identyfikuje somatyczne struktury wiodące, jamy ciała i układy 

narządów na zdjęciach radiologicznych ”. Ponadto pięć efektów uczenia się (UMF) było związanych z 

dziedziną chirurgii, np. „Student opisuje specyfikę wywiadu medycznego i medycyny narracyjnej w 

neurochirurgii”. 

4. Dyskusja i wnioski 

Liczba efektów uczenia się opisujących programy nauczania anatomii w uczelniach partnerskich 

znacznie się różni, a zwłaszcza program nauczania JU z 13 efektami uczenia się wykazuje mniejszą 

szczegółowość niż inne programy. Głównym tego powodem jest fakt, że JU korzysta z opisów zajęć i 

przedstawia w ten sposób dedykowane opisy treści nauczania, które również uwzględniliśmy w naszej 

analizie. Zróżnicowany poziom szczegółowości jest dobrze znanym wyzwaniem w mapowaniu 

programów nauczania i nie jest zaskakujące, że również ten aspekt odkryliśmy w naszej analizie. 
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Na podstawie naszej analizy zalecamy opisywanie programów nauczania na wysokim poziomie 

szczegółowości efektów uczenia się. Bardziej szczegółowy sposób opisu efektów uczenia się jest 

pomocny dla studentów, ale również przydatny w analizie programu nauczania na poziomie uczelni i 

wydziałów. Ponadto zapewnienie nadrzędnego poziomu szczegółowości, w ramach którego zostaną 

podzielone szczegółowe efekty uczenia się, może pomóc nauczycielom w uzyskaniu szybkiego przeglądu 

programu nauczania. 

Wyniki analizy efektów uczenia się wskazują na wyraźne skupienie się programów nauczania 

anatomii uczelni partnerskich na poziomie kognitywnym - bardzo niewiele efektów uczenia się obejmuje 

poziom psychomotoryczny i afektywny. 

Analizując wymiary wiedzy Blooma, wymiar informacyjny był najbardziej rozpowszechniony w 

programach nauczania anatomii uczelni partnerskich, z wyjątkiem programu nauczania UAU, który w 

około 67% skupia się wyraźnie na wymiarze koncepcyjnym. Przyczyną tej różnicy może być fakt, że 

efekty uczenia się anatomii w UAU są oparte na niemieckim katalogu efektów uczenia się (NKLM2), który 

nie jest specyficzny dla przedmiotu, ale ma na celu określenie kompetencji, które absolwent studiów 

medycznych musi wykazać. Aby opracować dobrze wyważony i nowoczesny program nauczania 

anatomii, zalecamy wykorzystanie informacyjnej, koncepcyjnej oraz proceduralnej wiedzy i umiejętności 

studentów. Zazwyczaj w programach nauczania medycyny wymiary wiedzy informacyjnej są bardziej 

widoczne na kursach przedklinicznych, a wymiary koncepcyjne i proceduralne są bardziej eksponowane 

na kursach klinicznych. Jednak w programach nauczania anatomii uczelni partnerskich widzieliśmy kilka 

dobrych przykładów tego, jak umiejętności kliniczne oraz wymiar wiedzy koncepcyjnej i proceduralnej 

można również wprowadzić podczas edukacji przedklinicznej, na przykład łącząc edukację anatomiczną z 

umiejętnościami badania klinicznego lub interpretacją obrazów radiologicznych. 

Analizując wymiary procesu poznawczego, trzy programy nauczania anatomii koncentrują się na 

wymiarze „Rozumienie” (MU, UPJS, UAU), podczas gdy JU koncentruje się na wymiarze „Zapamiętanie”, 

a UMF na „Zastosowanie”. Uderzające jest to, że ponad 90% efektów uczenia się UAU zostało 

zakodowanych w wymiarze „Rozumienie”, co może również wynikać z konceptualizacji NKLM. Efekty 

kształcenia w wymiarach „Analizowanie ”, „Ocenianie” i „Tworzenie” nie występują zbyt często we 

programach uczelni partnerskich. Chociaż większość analizowanych efektów uczenia się nie zawierała 

konkretnych informacji kontekstowych i nie możemy wyciągnąć żadnych bezpośrednich wniosków na 

temat stosowanych metod nauczania, skupienie się na „Zapamiętanie” i „Rozumienie” może wskazywać 

na dominację bardziej tradycyjnych form zajęć, takich jak praca z preparatami anatomicznymi lub 

wykłady. Zazwyczaj te formy zajęć nie wymagają od studentów tworzenia czegoś, jak miałoby to miejsce 

w przypadku nowoczesnych formatów nauczania, takich jak drukowanie 3D, szybkie prototypowanie lub 

„żywa” anatomia3. Do dalszej eksploracji tego aspektu potrzebna jest ocena działań związanych z 

nauczaniem i uczeniem się stosowanych w programach nauczania anatomii uczelni partnerskich. 

Analiza efektów uczenia się anatomii oparta na kategoriach MeSH wskazuje na tendencję do 

skupiania się na układzie nerwowym w trzech partnerskich programach nauczania, podczas gdy aspekty 

takie jak „Płyny i wydzieliny” czy „Układ międzykomórkowy” są mniej rozpowszechnione. Częstość 

                                                           

2 http://www.nklm.de/ 
3 Estai M, Bunt S (2016). Best teaching practices in anatomy education: A critical review, 
Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger; 208:151-7. 
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występowania efektów uczenia się opartych na różnych kategoriach anatomicznych znacznie się różni. 

Na przykład w przypadku programu nauczania UMF prawie 3/4 efektów uczenia się odnosi się do 

czterech obszarów anatomicznych (układu nerwowego, układu mięśniowo-szkieletowego, układu 

sercowo-naczyniowego i embrionalnego), podczas gdy w przypadku MU lub UAU te obszary obejmują 

tylko około 35% efektów uczenia się. 

Programy nauczania anatomii wszystkich uczelni partnerskich, z wyjątkiem UPJS, obejmują efekty 

uczenia się związane z radiologią (interpretacja obrazów), a w UMF obejmują również efekty uczenia się 

związane z chirurgią, co wskazuje na interdyscyplinarne podejście do nauczania anatomii. Ponieważ 

skupiliśmy się na analizie naszych programów nauczania anatomii, a nie innych części programu 

nauczania, nie możemy jeszcze zidentyfikować prawdziwego poziomu interdyscyplinarności, na przykład 

poprzez identyfikację efektów uczenia się związanych z anatomią w chirurgii i radiologii. Jednak dzięki 

platformie EDUportfolio i metodologiom opracowanym w ramach BCIME przewidujemy, że będzie to 

możliwe w najbliższej przyszłości. 

Widzimy potrzebę opracowania krajowych katalogów efektów uczenia się opartych na 

kompetencjach, tak jak są one dostępne w Niemczech (NKLM) i Polsce4. Istnienie takich katalogów może 

znacząco poprawić i ujednolicić kształcenie poszczególnych kierunków studiów we wszystkich 

uczelniach, na poziomie krajowym i międzynarodowym. 
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4 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001573 

https://www.celt.iastate.edu/teaching/effective-teaching-practices/revised-blooms-taxonomy/
https://meshb.nlm.nih.gov/
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Coding guideline 

For coding the learning outcomes we agreed on the following coding rules based on Bloom's 

revised taxonomy5. 

Additional rules agreed upon: 

1) Learning categories 

Learning outcomes are coded as either cognitive, psychomotor (skills), or affective. 

 Cognitive: Aims to develop the mental skills and the acquisition of knowledge of the 

individual. 

 Psychomotor: Includes utilizing motor skills and the ability to coordinate them. 

 Affective: Includes the feelings, emotions and attitudes of the individual. 

2) Knowledge dimension 

Based on the description in [2] we agreed on the following specific rules: 

LOs covering one or more of the following aspects will be coded as "Conceptual": 

 Topographical relations between organs or systems (e.g. 1494) 

 Anything related to importance or relevance (e.g. 1509) 

 Summarizing all knowledge about something (e.g. 1464)  

 Processes, functions, mechanisms 

 Projections or projection lines 

 Aspects of clinical knowledge, diseases, or treatments 

LOs demonstrating anatomical knowledge on cadavers or radiology images (e.g. 1451) will be coded 

as "Procedural". 

3) Cognitive process dimension 

In this category we will use the category the verb is mapped to [2]. If verbs are not explicitly 

covered we take the most similar one. 

4) MeSH 

We code the LOs based on first level of the anatomy category (A)6. 

If two MeSH chapters apply, we coded both. 

 

                                                           

5 https://www.celt.iastate.edu/teaching/effective-teaching-practices/revised-blooms-taxonomy/  
6 https://meshb.nlm.nih.gov/treeView 
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