WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ
DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
NA WYDZIALE LEKARSKIM UJ CM

Protokół
z posiedzenia Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego UJ CM,
z dnia 15.03.2021

Uczestnicy zebrania:
dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ
dr hab. Agnieszka Pac
dr Elżbieta Sochacka-Tatara
dr hab. Tomasz Rogula Prof. UJ
dr hab. Katarzyna Szczeklik
dr hab. Andrzej Kononowicz
dr hab. Michał Nowakowski
dr Agata Stalmach-Przygoda
lek. Urszula Skorus
lek. Kinga Szabat
mgr Agnieszka Dąbek-Drobny
Michał Słota
Zaproszony gość: Profesor Janusz Janczukowicz
Harmonogram posiedzenia:
1. Edukacja w naukach biomedycznych- Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd
idziemy? (Wykład + dyskusja)
2. Najbardziej palący problem dotyczący Jakości Kształcenia z punktu widzenia
prowadzących:
- na Kierunku Lekarskim – referuje Jakub Kenig
- na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym – referuje Katarzyna Szczeklik
- na Kierunku Dietetyka – referuje Agnieszka Pac
- z punktu widzenia studentów
3. Dyskusja, propozycje rozwiązania
4. Wolne wnioski
Cel:
•

Zapoznanie członków Zespołu z możliwościami podniesienia jakości kształcenia –
punkt widzenia eksperta spoza UJCM

•

Omówienie podjętych działań dotyczących omówionych wcześniej problemów

•

Rozpoczęcie prac nad zaleceniami dotyczącymi egzaminów ustnych
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Pierwszym elementem kolejnego spotkania WZDJK na Wydziale Lekarskim w 2021
był wykład Pana Profesora Janusza Janczukowicza oraz dyskusja z nim związana. Profesor
Janczukowicz jest między innymi osobą odpowiedzialną za reformę nauczania na Łódzkim
Uniwersytecie Medycznym; zajmuje się badaniami nad metodyką nauczania w dziedzinach
biomedycznych, szkoleniami kadry dydaktycznej, współpracą z międzynarodowymi
organizacjami zajmującymi się edukacją medyczną oraz kształceniem studentów z zakresu
profesjonalizmu akademickiego i medycznego, kompetencji społecznych i kulturowych oraz
strategii antydyskryminacyjnych. W czasie wykładu i dyskusji uczestnicy starali się
odpowiedzieć na następujące zagadnienia ważne z punktu widzenia jakości:
•

Czy OSCE jest najlepszą formą sprawdzenia praktycznych efektów uczenia się?

•

Co jest najlepszą formą sprawdzenia wiedzy studenta?

•

W jaki sposób należy uczyć studentów i jak ich oceniać?

•

W jaki sposób motywować asystentów aby lepiej prowadzili zajęcia?

•

W jaki sposób prowadzić egzamin ustny?

•

Czy w przypadku regulowanego kierunku jakim jest kierunek lekarski i lekarskodentystyczny możliwe jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych?

Przewodniczący powiadomił, że raport z przeglądu stron internetowych na kierunku lekarskim
i lekarsko-dentystycznym został przekazany Dziekanowi i odpowiednim Prodziekanom.
Zostanie on omówiony na Radzie Wydziału oraz spotkaniu Komisji ds. Nauczania. Omówiono
również z Dziekanem propozycję strony internetowej dla studentów WL UJCM dotyczącej
praktycznych efektów uczenia się. Otrzymano zgodę na ten projekt, przygotowano listę
efektów uczenia się do wstawienia na stronę www. Uzgodniono, że przygotowanie schematów
i filmów będzie wspólnym wysiłkiem Jednostek UJCM. W najbliższym czasie planuje się
podział efektów uczenia się między zainteresowane Jednostki i rozpoczęcie prac. Doc.
Katarzyna Szczeklik poinformowała, że zwróciła się do Jednostek prowadzących zajęcia dla
studentów kierunku lekarsko-dentystycznego w celu uzupełnienia brakujących informacji na
stronach www. Z kolei Prof. Agnieszka Pac poinformowała również, że przygotowano analizę
stron internetowych dotyczących Kierunku Dietetyka.
Rozpoczęto prace nad ankietą dotyczącą oceny praktyk wakacyjnych – ustalono, że pierwsza
ankieta ma być zwięzła i w sposób ogólny oceniać Jednostki prowadzące praktyki wakacyjne.
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Jej ewentualne uszczegółowienie będzie dokonywane stopniowo na podstawie jej pierwszej
wersji.
W ramach wolnych wniosków nie wysunięto żadnych propozycji, uwag i komentarzy.
Na tym zakończono spotkanie, a Przewodniczący przypomniał o kolejnym terminie spotkania
zespołu zaplanowanym na dzień 10.05.2021 godz. 14:00 na platformie MS Teams.
Wnioski:
•

Przegląd stron internetowych Jednostek – przekazano raport Dziekanowi i
odpowiednim Dziekanom

•

Zakończono przegląd stron internetowych na kierunku Dietetyka

•

Uzyskano zgodę Dziekana oraz ustalono zakres prac nad stroną internetową
praktycznych efektów uczenia się

•

Rozpoczęto prace nad ankietą dotyczącą praktyk wakacyjnych
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