WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ
DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
NA WYDZIALE LEKARSKIM UJ CM

Protokół
z posiedzenia Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego UJ CM,
z dnia 17.05.2021

Uczestnicy zebrania:
dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ
dr hab. Agnieszka Pac
dr Elżbieta Sochacka-Tatara
dr hab. Katarzyna Szczeklik
dr hab. Andrzej Kononowicz
dr hab. Michał Nowakowski
dr med. Dagmara Darczuk
lek. Urszula Skorus
lek. Kinga Szabat
mgr Agnieszka Dąbek-Drobny
Zyta Widomska
Krzysztof Gronkiewicz

Harmonogram posiedzenia:
1. Praktyki wakacyjne - dyskusja:
- Ankieta studencka dotycząca praktyk
- Ocena praktyk przez studentów
- Ocena studentów przez Jednostkę prowadzącą praktykę
- Informacja na temat praktyk na stronie UJCM oraz poszczególnych Katedr
- Weryfikacja obecności studentów na praktykach studenckich
- Weryfikacja wiedzy nabytej w czasie praktyk
2. Wolne wnioski

Cele:
•

Omówienie różnych aspektów podnoszących jakość kształcenia w trakcie praktyk
wakacyjnych
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Przygotowano ankietę dotyczącą praktyk wakacyjnych odbywanych przez studentów
Wydziału Lekarskiego. Po dyskusji Zespół przyjął jej ostateczną formę.
1. Proszę wybrać kierunek studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny, dietetyka
2. Proszę wpisać nazwę praktyki: pole tekstowe
3. Proszę podać miejsce odbywania praktyki ?(Nazwa Szpitala\Gabinetu\Jednostki,
Nazwa Oddziału\Zakładu): pole tekstowe
4. Jak trudno było znaleźć miejsce na odbywanie praktyki wakacyjnej? bardzo łatwo
1 -> 5 bardzo trudno
5. Jak ogólnie oceniasz przydatność praktyki wakacyjnej? strata czasu 1 -> 5 bardzo
przydatna
6. Jak ogólnie oceniasz atmosferę panującą w Jednostce prowadzącej praktykę?
czułam/czułem się jak intruz 1 => 5 miałam/miałem wrażenie że jestem częścią
Zespołu
7. Czy Twoja wiedza teoretyczna została poszerzona? nie 1 => 5 tak w dużym
stopniu
8. Czy miałaś/eś możliwość wykonywania praktycznych efektów uczenia się? nie 1
=> 5 tak w dużym stopniu
9. Uwagi

Obecnie nie jest prowadzona ocena Jednostki prowadzącej praktykę wakacyjną.
W Zespole jest pełna zgodność, że należy to zmienić. Dlatego dane zgromadzone dzięki ww.
ankiecie będą cennym źródłem informacji jak studenci różnych kierunków, różnych lat
postrzegają praktyki wakacyjne i gdzie należy ew. przeprowadzić hospitacje.
Omówiono również problem braku możliwości odpowiedniej oceny kompetencji
miękkich studentów w czasie praktyk wakacyjnych. O ile obecność studenta oraz praktyczne
efekty uczenia znajdują potwierdzenie wpisem w książeczce praktyk to już postawa,
odpowiednie podejście do pacjenta, zdolności komunikacyjne, praca w zespole nie jest
odpowiednio oceniana. Zgodzono się, że kompetencje te są trudne do prostej oceny, ale dwa
pytania „Czy chcesz aby dany student był częścią Twojego zespołu?” oraz ”Czy chciałbyś aby
dany student leczył Twoją Rodzinę?” mogą być bardzo pomocne w tej ewaluacji. Możliwości
wdrożenia takiej oceny wymagają jednak osobnego spotkania i dłuższej dyskusji.
Zgodzono się również, że informacje dostępne na stronie internetowej UJCM dotyczące
praktyk wakacyjnych wymagają uzupełnienia. Przewodniczący zaproponował stworzenie
odpowiedniej podstrony oraz włączenie do prac studentów zgodnie z zasadą studenci dla
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studentów. Informacje zostaną również uzupełnione dzięki pracownikom administracji
Dziekanatu.
Omówiono również aspekt weryfikacji obecności studentów na praktykach przez
opiekunów praktyk. Ustalono, że konieczny jest kontakt z opiekunami czy wykonywana jest
odpowiednia dokumentacja z tych czynności.
Dyskutowano również aspekt weryfikacji wiedzy nabywanej przez studentów w czasie
praktyk wakacyjnych. Potwierdzenie nabycia określonych umiejętności następuje w książeczce
praktyk, w czasie zajęć ćwiczeniowych

oraz w czasie egzaminu OSCE. Dodatkowa

weryfikacja wiedzy oraz praktycznych efektów uczenia się jest w chwili obecnej niecelowa,
choć Zespół chciałby do tego tematu w przyszłości powrócić.
Uzgodniono, że priorytetowe jest obecnie uzyskanie informacji poprzez ankietę
dotyczącą praktyk wakacyjnych oraz stworzenie podstrony w celu lepszego wyeksponowania
informacji ich dotyczących.
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 14.06.2021 godz. 14:00 na platformie MS Teams.
Wnioski:
•

Przygotowano ankietę oceniającą praktyki wakacyjne od strony studenta

•

Ustalono harmonogram i zakres prac dotyczących informacji na temat praktyk
wakacyjnych na stronach internetowych

•

Ustalono konieczność przedyskutowania nadzoru na praktykami z Dziekanem
i odpowiednimi Prodziekanami
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