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Protokół  

z posiedzenia Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego UJ CM,  

z dnia 14.01.2022 roku 

 ( zebranie zdalne - MS Teams)  

 
Uczestnicy zebrania: 

 
Członkowie Zespołu: 
Dr hab. med. Jakub Kenig, prof. UJ 
Dr hab. med. Katarzyna Szczeklik 
Dr hab. med. Michał Nowakowski 
Dr hab. inż. Andrzej Kononowicz 
Dr med. Elżbieta Sochacka-Tatara 
Dr med. Dagmara Darczuk 
Dr med. Krzysztof Gronkiewicz 
Stud. Jerzy Krzeszowiak 

Stud. Jakub Kupniewski 
 
Zaproszeni Goście: 
Prof. dr hab. med. Jolanta Pytko –
Polończyk  
Dr hab. med. Iwona  Gregorczyk-Maga –  
Lek. stom. lek. med. Anna Maciąg 
Brattemo  

 

 

Harmonogram posiedzenia: 

1. Lek. med. lek. stom. Anna Maciąg-Brattemo Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni 

Stomatologicznej im. dr n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie „Sylwetka absolwenta kierunku 

lekarsko-dentystycznego okiem pracodawcy”.  

2. Dr hab. med. Iwona Gregorczyk-Maga, Pracownia Stomatologii Dziecięcej IS UJ CM: 

Przedstawienie wyników ankiety: „Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego w oczach 

pracodawców” 

3. Wolne wnioski. 
Cele: 

 
1. Dyskusja nad sylwetką absolwenta kierunku lekarsko-dentystycznego.  
2. Analiza wyników ankiet oceniających absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego 

przez pracodawców. 
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         Zebranie rozpoczął i powitał Uczestników Przewodniczący Zespołu Doskonalenia 

Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego UJ CM (ZDJK WL UJ CM) - Profesor Jakub Kenig.  

Przystąpiono do realizacji punktów zebrania, gdzie jako pierwszym było wystąpienie Lek. 

med. lek. stom. Anny Maciąg-Brattemo, Dyrektora Wojewódzkiej Przychodni 

Stomatologicznej im. dr n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie, przedstawiciela 

pracodawców, na temat sylwetki absolwenta kierunku lekarsko-dentystycznego WL UJ 

CM. W opinii pracodawcy absolwenci są bardzo dobrze przygotowani pod względem 

wiedzy teoretycznej, natomiast słaba jest umiejętność zastosowania tej wiedzy w 

praktyce, a także istnieje potrzeba poprawy  nauczania studentów całościowego 

spojrzenia na pacjenta. 

         W dyskusji uczestnicy zebrania zajmujący się zawodowo stomatologią zwrócili 

ponadto  uwagę na współczesne, testowe formy egzaminowania, które są ograniczające w 

porównaniu do wypowiedzi słownej, co upośledza weryfikację umiejętności studentów. 

Podkreślono, że wskazane byłoby , aby absolwenci przystępowali do szkoleń 

specjalizacyjnych po kilku latach ogólnostomatologicznej pracy, co sprzyjałoby 

holistycznemu spojrzeniu na pacjenta i nauczenia się rozumowania klinicznego, mając na 

celu dobro pacjenta.  

     Następnie dr hab. med. Iwona Gregorczyk-Maga przedstawiła wstępne wyniki  ankiety 

dedykowanej pracodawcom:  ” Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego w oczach 

pracodawców”. Pytania dotyczyły: ogólnej oceny wiedzy absolwentów, ogólnej oceny 

umiejętności absolwentów, ogólnej oceny pracy w zespole absolwentów, oceny podejścia 

do pacjenta. Najsłabiej przez pracodawców zostały ocenione umiejętności oraz praca 

absolwentów w zespole.  Analizując wskazania dotyczące braków, zdecydowana większość 

pracodawców wymieniała konieczność poprawy umiejętności praktycznych. 6 

interesariuszy zewnętrznych wskazywało na braki kompetencji miękkich absolwentów , 

zwłaszcza w kontaktach z pacjentem. Szczegółowy opis wyników ankiety wstępnej stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu.  
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W dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę przeprowadzenia analogicznej ankiety wśród 

bezpośrednich opiekunów lekarzy stażystów, jak i lekarzy specjalizujących się celem 

monitorowania sytuacji.  

 

      Na zakończenie Profesor Jakub Kenig podziękował Uczestnikom za spotkanie zamknął 

posiedzenie.  

 

Wnioski: 

 

1. Zwrócenie uwagi na konieczność nauczania studenta holistycznego spojrzenia na 

pacjenta oraz doskonalenia jego umiejętności praktycznych – propozycja 

wprowadzenia warsztatów oraz egzaminu OSCE na kierunku lekarsko dentystycznyn. 

2. Zaplanowanie i przeprowadzenie ankiety, dotyczącej oceny wiedzy i umiejętności 

absolwentów naszej uczelni i lekarzy specjalizujących się, wśród lekarzy bezpośrednio 

sprawujących opiekę nad absolwentami.  

  Protokołowała: 

Dr hab. Katarzyna Szczeklik 


