
 
                                                                                                                

  WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ  
  DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  
  NA WYDZIALE LEKARSKIM UJ CM  

 
 

Protokół  

z posiedzenia Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego UJ CM,  

z dnia 21.06.2021 

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

 
 

Harmonogram posiedzenia: 

1. Sprawy organizacyjne 

2. Poprawki do Regulaminu Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia WL UJCM   

3. Wzór raportu rocznego z działań projakościowych na WL UJ CM  

4. Zalecenia Zespołu w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów ustnych na WL UJCM  

5. Wolne wnioski  

 

Cele: 

• Omówienie zmian w regulaminie Zespołu 

• Dyskusja na wystandaryzowanym raportem rocznym z działań projakościowych 

• Wypracowanie zaleceń przeprowadzania egzaminów ustnych na WL UJCM 

 W ramach spraw organizacyjnych poinformowano Zespół, że ankieta studencka 

oceniająca praktyki wakacyjne została zatwierdzona przez Dziekana i jest przygotowywana do 
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wysłania do studentów. Przygotowano również komplet informacji na temat praktyk 

wakacyjnych do wstawienia na stronę internetową WL UJCM. Przedyskutowano również z 

Dziekanem oraz Prodziekanami konieczność nadzoru nad praktykami wakacyjnymi.  

Po omówieniu spraw organizacyjnych w pierwszej kolejności przedstawione zostały 

propozycje zmian do Regulaminu prac Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia na 

Wydziale Lekarskim UJ CM, w tym m.in. dodania zapisu o kierunkowych zespołach 

działających w ramach WZDJK na Wydziale oraz uszczegółowienie informacji dotyczących 

organizacji pracy i zadań zespołu.  Po dyskusji ustalono wprowadzenie kilku korekt, a 

ostateczna wersja, przed akceptacją Dziekana zostanie jeszcze rozesłana członkom Zespołu.  

Następnie dyskutowany był zarys raportu z działań projakościowych podejmowanych 

na Wydziale, w tym co powinno zostać zamieszczone w poszczególnych jego częściach i jakie  

działania zostały podjęte w ramach ubiegłorocznych propozycji działań doskonalących wraz ze 

stopniem ich realizacji (w tym hospitacje, weryfikacja sylabusów, księga jakości).  

W ramach ostatniego punktu harmonogramu omawiane były problemy zgłaszane przez 

studentów, które zdarzają się przy zdawaniu przez nich egzaminów ustnych oraz dobre 

praktyki, jakie są podejmowane przez niektóre Katedry w ramach obiektywizacji i 

ujednolicenia egzaminów ustnych. W efekcie  Zespół  wypracował rekomendacje w celu 

wystandaryzowania i zobiektywizowania egzaminów ustnych na kierunku lekarskim (w tym: 

wcześniej przygotowana lista pytań, z której studenci losują pytania; w przypadku wielu 

egzaminatorów – jednolita pula pytań i takie same kryteria oceniania; dla egzaminów złożonych 

z kilku części- określenie wagi każdej z nich). Wzór matrycy przeprowadzania egzaminu 

zostanie przekazany do właściwego Dziekana na Wydziale Lekarskim. 

Wnioski: 

• Przygotowano poprawki do regulaminu Zespołu 

• Przygotowano projekt wystandaryzowanego raportu rocznego z działań 

projakościowych 

• Przygotowano projekt zaleceń przeprowadzania egzaminów ustnych na WL UJCM 


