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Protokół  
z posiedzenia Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim  

UJ CM z dnia 06.12.2021 roku  ( zebranie zdalne - MS Teams)  

 
Uczestnicy zebrania: 

 
Dr hab. med. Jakub Kenig, prof. UJ 
Dr hab. med. Katarzyna Szczeklik 
Dr hab. inż. Andrzej Kononowicz 
Dr med. Elżbieta Sochacka-Tatara 
Dr med. Dagmara Darczuk 
Dr med. Krzysztof Gronkiewicz 
Dr med. Agata Stalmach-Przygoda 

Lek. med. Kinga Szabat 
Mgr Agnieszka Dąbek-Drobny 
Mgr Anna Kamińska 
Mgr Anna Rudzińska 
Mgr Magdalena Kameczura 
Stud. Jerzy Krzeszowiak 
Stud. Monika Szczepanik  

 

Harmonogram posiedzenia: 
1. Wybór Sekretarza Zespołu. 

2. Mgr Anna Kamińska wykład: „Jakiego dietetyka potrzebuje Szpital Uniwersytecki w 

Krakowie? ”. 

3. Mgr Anna Rudzińska -przedstawienie wyników ankiety „Badanie efektów uczenia się wśród 

studentów studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku dietetyka”. 

4. Dr med. Elżbieta Sochacka-Tatara - wyniki ankiet oceniających praktyki wakacyjne. 

5. Wolne wnioski 

 
Cele: 

 
1. Wybór nowego Sekretarza Zespołu. 
2. Określenie deficytów wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych z punktu widzenia 

pracodawcy. 
3. Ocena opanowania efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności wśród 

studentów studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku dietetyka. 
4. Analiza wyników ankiet oceniających praktyki wakacyjne na kierunkach lekarskim, 

lekarsko-dentystycznym i dietetyce.  
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  Zebranie rozpoczął i powitał Uczestników Przewodniczący Wydziałowego Zespołu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim UJ CM,  

(WZDJK WL UJ CM) - Profesor Jakub Kenig.  

Przystąpiono do realizacji punktów zebrania, gdzie jako pierwszym był wybór nowego 

sekretarza WZDJK WL UJ CM w związku z faktem, że poprzedni sekretarz Zespołu musiał 

zrzec się funkcji, ze względu na inne obowiązki w ramach UJ CM. Zaproponowano na 

sekretarza jednego kandydata – dr hab. Katarzynę Szczeklik, która wyraziła zgodę na 

kandydowanie. Przeprowadzono głosowania tajne w którym wzięło udział 13 członków 

zebrania.  Wynik głosowana: 12 głosów „za” i 1 głos wytrzymujący się.  Sekretarzem 

Zespołu została wybrana dr hab. Katarzyna Szczeklik. 

         Następnie Mgr Anna Kamińska - Koordynator ds. żywienia klinicznego w Szpitalu 

Uniwersyteckim wygłosiła wykład na temat zakresu obowiązków dietetyka szpitalnego w 

kontekście wymaganej wiedzy/umiejętności/kompetencji miękkich. Prezentacja zawierała 

szczegółowe informacje na temat zakresu zadań dietetyka i możliwości współpracy za 

szpitalnymi oddziałami. W dyskusji uczestnicy zebrania zajmujący się zawodowo dietetyką 

zwrócili uwagę na częste rozczarowania absolwentów dietetyki związane z brakiem 

włączania ich w zespoły leczenia pacjenta, czy właściwą relacją lekarza z dietetykiem. 

Zwrócono uwagę, iż na jednego dietetyka przypada zbyt duża liczba pacjentów lub pracują 

oni w systemie rotacyjnym, co utrudnia nadzór i prawidłowe prowadzenie pacjenta w 

zakresie problematyki żywienia. W ocenie mgr. Kamińskiej przygotowanie absolwentów 

w zakresie wiedzy jest dobre, za wyjątkiem procedur Systemu Analizy Zagrożeń i 

Krytycznych Punktów Kontroli (ang. HACCP), które mogłoby być lepsze. Zespół 

zaproponował wprowadzenie zintegrowanych zajęć studentów kierunku lekarskiego, 

dietetyki, pielęgniarstwa i farmacji. Zaproponowano, by taki przedmiot realizować w 

międzywydziałowej Jednostce jaką jest Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ 

CM. Ponadto, postanowiono powiadomić Kierownika studiów/asystentów prowadzących 

zajęcia o zwiększeniu nacisku na procedury HACCP. 

     Po wygłoszeniu wykładu, przez Mgr Annę Rudzińską który był kolejnym punktem 

zebrania, dyskutowano nad wynikami przeprowadzonej ankiety, która zidentyfikowała 

szereg efektów uczenia się w zakresie których studenci wymagają dodatkowego wsparcia. 

Zaproponowano, aby skróconą wersję badania przesłać zarówno do Kierownika studiów 
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oraz asystentów w celem szczególnego zwrócenia uwagi na problematyczne dla studentów 

efekty. Ponadto zwrócono uwagę, iż należałoby stworzyć studentom przestrzeń dla 

dzielenia się ze społeczeństwem wiedzą w zakresie ważności problemu diety, tworząc 

spotkania, celem z jednej stronu sprawdzenia umiejętności przyszłych dietetyków, ale także 

realizując misję dzielenia się wiedzą ze społeczeństwem. Przedyskutowano równie wymóg 

nauczania studentów dietetyki obsługi programu Microsoft Access – systemu obsługi 

relacyjnych baz danych. 

        W ramach ostatniego punktu harmonogramu dyskutowana była ankieta oceniająca 

studenckie praktyki wakacyjne. W ankiecie wzięło udział 249 studentów: 204 z kierunku 

lekarskiego, 38 z kierunku lekarsko-dentystycznego oraz 7 z dietetyki. Wyniki ankiet 

pokazały, że większość studentów była zadowolona z praktyk, choć były również skrajne 

opinie.  Z pewnością konieczna jest poprawa zwrotność ankiet! Najlepiej praktyki ocenili 

studenci kierunku lekarsko-dentystycznego, jednak w przypadku tego kierunku program 

tematyczny praktyk posiada zbyt ogólne wytyczne procedur i wymaga wdrożenia 

szczegółowych punktów realizacji praktyk. Dokładna analiza ankiet zostanie rozesłana do 

Członków WZDJK WL UJ CM, celem szczegółowego zapoznania się z odpowiedziami i 

komentarzami studentów. Konieczne jest również poprawienie  problematycznych pytań i 

zidentyfikowanie miejsc, które otrzymujące negatywne oceny. W tych miejscach 

rozważona powinna zostać hospitacja. Postanowiono omówić tą tematykę na osttanim 

spotkaniu Zespołu w obecnym roku akademickim. 

 Żaden z członków Zespołu nie zgłosił dodatkowych wniosków. Na zakończenie Profesor 

Jakub Kenig podziękował Uczestnikom za spotkanie zamknął posiedzenie.  

 

Wnioski: 

 

1. Dokonano wyboru nowego sekretarza Zespołu. 

2. W ocenie pracodawców przygotowanie absolwentów w zakresie wiedzy jest dobre. 

Konieczne jest zwiększenie nacisku na integrację zajęć  w zespole lekarz-dietetyk-

farmaceuta- pielęgniarka/pielęgniarz. 

3. Lista problematycznych efektów uczenia się zostanie przesłana do Kierownika studiów 

przez asystentów prowadzących zajęcia.  
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4. Zostanie stworzona lista szczegółowych procedur programu praktyk na kierunku 

lekarsko- dentystycznym. 

 

  Protokołowała: 

Dr hab. med. Katarzyna Szczeklik 


