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Sprawozdanie WZDZJK Wydziału Lekarskiego II 

Posumowanie uwag i wniosków zgłoszonych przez studentów, asystentów i osoby prowadzące hospitację jednostek 

Wydziału Lekarskiego II  

w roku akademickim 2016-2017 

 

Klinika / 

Zakład 

Data 

Tryb 

Przedmiot 

rok studiów 

Osoby 

hospitowane 

Osoby 

hospitujące 

Opinie i uwagi studentów Opinie i uwagi osób 

hospitujących 

Ocena 

zajęć 

Reakcja 

koordynato-

rów 

przedmiotu 

KIERUNEK LEKARSKI 

Klinika Chirurgii 

Urazowej, 

Leczenia 

Oparzeń i 

Chirurgii 

Plastycznej 

05.10.2017 

planowy 

chirurgia 

ogólna – 

wykład 

 

5. rok (I WL) 

prof. 

Krzysztof 

Słowiński 

prof. Marcin 

Gabriel 

dr med. 

Krzysztof 

Wachal 

wykład w dniu 05.10.2016  

nie odbył się 

wykład w dniu 05.10.2016 

nie odbył się 

nie 

dotyczy 

zdarzenie 

spowodowane 

zmianą 

programu bez 

powiadomienia 

wykładowcy 

wyznaczono 

nowy termin 

wykładu 

Klinika Chirurgii 

Ogólnej i Naczyń 

 

03.02.2017 

 

interwencyjny 

chirurgia 

naczyń 

 

6. rok (I WL) 

prof. 

Grzegorz 

Oszkinis 

prof. Marcin 

Gabriel 

opóźnienie rozpoczęcia 

egzaminu z chirurgii w dniu 

30.01.2017 oraz wyjściówki z 

chirurgii naczyniowej w dniu 

03.02.2017 spowodowane 

nieobecnością samodzielnego 

pracownika nauki/asystenta 

Kliniki 

konieczność opracowania 

mechanizmów 

wykluczających powtórkę 

zgłaszanych 

nieprawidłowości 

nie 

dotyczy 
odmowa 

reakcji 
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Klinika Chirurgii 

Ogólnej i Naczyń 

 

 

 

07.10.2016 

 

interwencyjny 

chirurgia 

naczyń 

 

6. rok (I WL) 

dr med. 

Andrzej 

Jawień 

prof. UM 

Katarzyna 

Pawlaczyk-

Gabriel, 

dr med. 

Arkadiusz 

Niklas 

nadmiar zajęć na sali 

operacyjnej; 

bardzo ograniczona 

widoczność pola 

operacyjnego; długotrwała i 

częsta obecność na sali 

operacyjnej istotnie ogranicza 

możliwość ćwiczeń na 

oddziale i w poradni 

przyklinicznej; 

brak realizacji programu 

zajęć zamieszczonego na 

stronie internetowej 

podkreślenie 

zaangażowania dr 

Andrzeja Jawienia w 

urozmaicenie zajęć;  

podkreślono bardzo miłą i 

fachową atmosferę zajęć 

dobra brak reakcji 

Zakład Higieny 

 

20.03.2017 

 

planowy 

higiena 

1. rok (II WL) 

dr Aneta 

Klimberg 

dr med. 

Danuta 

Pieczyrak, 

dr med. 

Andrzej 

Jawień 

bez uwag konieczność uzupełnienie 

sylabusa o regulamin zajęć 

i przepisy BHP 

bardzo 

dobra 

brak reakcji 

Zakład Histologii 

i Embriologii 

 

05.04.2017 

 

planowy 

histologia z 

embriologią 

 

2. rok (II WL) 

dr med. 

Izabela 

Pieścikowska

, 

dr med. 

Jolanta Seidel 

dr hab. 

Marzena 

Wyganowska

-

Świątkowska,  

dr. Teresa 

Grzelak 

bez uwag zaakcentowano pełną 

komputeryzację i 

wizualizację preparatów 

histologicznych 

ułatwiającą realizację 

programu ćwiczeń i 

dyskusję między 

studentami 

wzorowa nie dotyczy 

Zakład Anatomii 

Prawidłowej 

 

anatomia 

 

1. rok (II WL) 

dr med. Piotr 

Kromer,  

dr med. 

dr hab. med. 

Mariusz 

Pryliński, 

możliwie równomierne 

rozłożenie materiału 

koniecznego do opanowania 

podczas kolejnych ćwiczeń; 

podkreślono praktyczny 

aspekt ćwiczeń, z 

poszerzeniem tematyki o 

zagadnienia kliniczne z 

bardzo 

dobra 

brak reakcji 
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24.04.2017 

 

planowy 

Jarosław 

Sobański 
dr 

Przemysław 

Gajdus, 

Jagoda 

Szmelter 

zwiększenie czasu 

poświęconego na praktyczne 

przygotowanie do zaliczenia; 

skorelowanie tematyki 

wykładów z materiałem 

przerabianym w tym samym 

czasie na ćwiczeniach, 

zamiana czasu 

przeznaczonego na naukę 

indywidualną na tłumaczenie 

przerabianiach zagadnień 

przez osoby prowadzące 

ćwiczenia 

prezentacją przypadków, 

także w postaci filmów; 

konieczność analizy 

wniosków zgłoszonych 

przez studentów 

Zakład Fizjologii 

 

25.04.2017 

 

planowy 

fizjologia 

 

1. rok (II WL) 

dr Tomasz 

Hryniewiecki 

dr hab. 

Dorota 

Hojan-

Jezierska, 

dr Ewa 

Czechowska 

uwagi do zawartości 

merytorycznej zajęć, 

ograniczających się w 

zasadzie do zakresu 

wiadomości wystarczających 

do zaliczenia sprawdzianu 

wejściowego 

zwrócenie uwagi na 

problemy z formą i 

sposobem realizacji zajęć 

zajęcia prowadzone były w 

sposób mało interesujący i 

bez udziału technik 

mobilizujących do 

dalszego rozwoju;  

zwrócono uwagę na nie do 

końca życzliwy i 

komunikatywny stosunek 

prowadzącego zajęcia do 

studentów 

bardzo 

dobra 

brak reakcji 

Zakład 

Informatyki i 

Statystyki 

 

05.05.2017 

biostatystyka 

i informatyka 

 

1. rok (II WL) 

prof. Jerzy 

Moczko, 

dr Anna 

Sowińska 

dr med. 

Arkadiusz 

Niklas,  

dr med. 

Andrzej 

rozpatrzenie możliwości 

organizacji dodatkowych 

zajęć służących powtórzeniu 

uzyskanych wiadomości i 

umiejętności bezpośrednio 

przez zaliczeniem 

podkreślono szeroki zakres 

metod służących 

aktywizacji studentów z 

uwzględnieniem nauczania 

problemowego 

bardzo 

dobra 

brak reakcji 
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planowy 

Jawień, 

Kamila 

Kuplowska 

praktycznym 
zaproponowano podjęcie 

działań mających 

skutkować udziałem 

studentów w pracach 

naukowych, 

pozwalających w sposób 

praktyczny wykorzystać 

zdobyte umiejętności 
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KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY 

Klinika / 

Zakład 

Data 

Tryb 

Przedmiot 

rok studiów 

Osoby 

hospitowane 

Osoby 

hospitujące 

Opinie i uwagi studentów Opinie i uwagi osób 

hospitujących 

Ocena 

zajęć 

Reakcja 

koordynato-

rów 

przedmiotu 

Klinika Chirurgii 

Ogólnej i Naczyń 

 

07.10.2016 

 

planowy 

chirurgia 

3. rok 

dr med. 

Maciej 

Zieliński 

doc. Katarzyna 

Pawlaczyk-

Gabriel, 

dr med. 

Arkadiusz 

Niklas 

zwiększenie możliwości 

kontaktów z pacjentami 

poradnianymi podczas zajęć 

praktycznych. Wg 

studentów są oni bardziej 

interesujący niż dość 

„monotematyczni” chorzy 

przebywający na oddziale 

bez uwag bardzo 

dobra 
brak reakcji 

Zakład 

Biomateriałów i 

Stomatologii 

Doświadczalnej 

 

22.03.2017 

 

planowy 

materiało-

znawstwo 

2. rok 

dr hab. Beata 

Czarnecka, 

lek. stom. 

Szymon 

Kubanka 

dr. med. 

Danuta 

Pieczyrak,  

dr med. 

Ewelina 

Swora-

Cwynar, 

Marek 

Dorożyński 

podkreślenie wzorowego 

zaangażowania osób 

prowadzących zajęcia; 

problemowe podejście do 

tematyki;  

aktywizacja studentów 

uczestniczących w 

zajęciach;  

pełna realizacja program 

edukacyjnego 

 

konieczność ukończenia 

strony internetowej 

jednostki 

wzorowa prośba o 

zwiększenie 

środków na 

zabezpieczenie 

warunków BHP 

Zakład 

Biochemii 

Klinicznej i 

Medycyny 

Laboratoryjnej 

 

diagnostyka 

laboratoryjna 

 

2. rok 

dr Waldemar 

Myszka 

prof. Wojciech 

Warchoł 

podkreślenie wzorowego 

zaangażowania osób 

prowadzących zajęcia; 

problemowe podejście do 

tematyki; aktywizacja 

studentów uczestniczących 

bez uwag wzorowa nie dotyczy 
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30.03.2017 

 

planowy 

w zajęciach; pełna realizacja 

program edukacyjnego 

propozycja opracowania 

nowoczesnych materiałów 

dydaktycznych, np. skryptu 

Klinika 

Rehabilitacji 

Narządu Żucia 

 

05.04.2017 

 

planowy 

norma okluzji 

i funkcje 

układu 

stomatolo-

gicznego 

 

1. rok 

dr Agnieszka 

Przystańska 

dr. Danuta 

Pieczyrak,  

dr. Andrzej 

Jawień,  

Kamila 

Kuplowska 

podkreślenie zaangażowania 

osób prowadzących zajęcia; 

problemowe podejście do 

tematyki; 

aktywizacja studentów 

uczestniczących w 

zajęciach;  

pełna realizacja program 

edukacyjnego 

rozpatrzenie możliwości 

wydłużenia czasu trwania 

zajęć z przedmiotu 

polepszenie dostępności 

do strony internetowej 

jednostki 

dostosowanie liczebności 

grup studenckich do 

obowiązujących zaleceń 

bardzo 

dobra 

nie dotyczy 

Zakład Patologii 

i Profilaktyki 

Nowotworów 

 

21.03.2017 

 

planowy 

patologia 

jamy ustnej 

 

3. rok 

prof.  

Andrzej 

Marszałek, 

lek. Anna 

Lewandowsk

a 

dr med. 

Ewelina 

Swora-

Cwynar,  

dr med. 

Karolina 

Geretth,  

Marek 

Dorożyński 

bez uwag bez uwag wzorowa nie dotyczy 

Klinika Chirurgii 

Stomatologicznej 

 

chirurgia 

stomatolo-

giczna 

 

dr med. 

Katarzyna 

Błochowiak, 

lek. stom. 

prof. UM 

Katarzyna 

Pawlaczyk-

Gabriel,  

konieczność zwiększenia 

liczby asystentów 

prowadzących zajęcia; 

konieczność zwiększenia 

rażące przekroczenie 

limitu liczby studentów w 

podgrupie ćwiczeniowej 

podczas zajęć klinicznych; 

dobra trudności 

personalne 

Kliniki 

wynikające z 
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23.03.2017 

 

interwencyjny 

4. rok 
Agnieszka 

Trzcionka 
dr med. 

Andrzej 

Jawień,  

Kamila 

Kuplowska 

liczby pacjentów 

poddawanych leczeniu w 

trakcie ćwiczeń; 

podjęcie działań mających 

wyselekcjonować 

pacjentów leczonych z 

powodu schorzeń będących 

tematem zajęć; 

podczas ćwiczeń 15 

studentów miało do 

„dyspozycji” tylko 1 

pacjenta; 

 

braku chętnych 

do zatrudnienia 

trudność w 

dopasowaniu 

pacjentów i 

tematyki zajęć 

wynikająca z 

zaopatrywaniu 

w pierwszym 

rzędzie 

przypadków 

pilnych a nie 

planowych 

 

Klinika 

Stomatologii 

Zachowawczej i 

Periodontologii 

 

29.03.2017 

 

planowy 

stomatologia 

zachowawcza 

 

5. rok 

prof. Anna 

Surdacka,  

dr med. 

Hanna 

Napiontek-

Kubanek, 

lek. stom. 

Anna 

Pawłowska 

dr med. 

Danuta 

Pieczyrak,  

dr med. 

Przemysław 

Gajdus,  

Mark 

Dorożyński 

podkreślenie zaangażowania 

osób prowadzących zajęcia; 

problemowe podejście do 

tematyki; 

brak dostępności do 

materiałów w 

poszczególnych gabinetach, 

co wymusza konieczność 

ich poszukiwania na terenie 

Kliniki. 

niewystarczająca jakość i 

ilość narzędzi do 

endodoncji, co może 

wymuszać ich samodzielny 

zakup przez studentów. 

propozycja zwiększenia 

dostępności wykonywania 

zdjęć rtg. 

konieczność określenia:  

faktycznych kosztów 

zakupu materiałów i 

serwisowania sprzętu;  

określenie czy środki 

przyznane przez Uczelnię 

są wystarczające i czy 

uległy modyfikacji w 

poprzednich latach pod 

wpływem zgłaszanych 

wcześniej wniosków; 

opracowania listy narzędzi 

wymaganych podczas 

zajęć, co da możliwość 

sprawdzenia ich faktycznej 

dostępności; 

sposobów zwiększenia 

dostępności do badań rtg; 

bardzo 

dobry 

zwrócenie 

uwagi na stałą 

sumę 

otrzymywa-

nych środków 

dydaktycznych 

pomimo stałego 

wzrostu 

kosztów 

lista materiałów 

i narzędzi 

funkcjonuje od 

kilku lat; 

jednakże są 

problemy w 

zamykaniu 

szafek 

materiałowych 

wypożyczenie 
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konieczność poprawy 

współpracy pomiędzy 

pielęgniarkami a 

studentami. 

kontrola i ew. modyfikacja 

metodyki zapisywania 

pacjentów na wizyty. 

konieczność poprawy stanu 

technicznego foteli i 

wyposażenia – zwrócono 

uwagę na ograniczoną 

dostępność do serwisu, 

propozycja rotacji / 

dyslokacji foteli 

stomatologicznych z innych, 

mniej obciążonych Klinik 

problemów występujących 

w kontaktach pomiędzy 

pielęgniarkami a 

studentami, co umożliwi 

przeprowadzenie działań 

naprawczych, 

możliwości poprawy 

skuteczności działań 

serwisowych; 

nieprawidłowości we 

współpracy z kierunkiem 

Higiena Dentystyczna. 

sprzętu 

wymaga 

okazania 

legitymacji 

studenckiej w 

celu 

ograniczenia 

przypadków 

kradzieży  

poprawa 

dostępności do 

rtg dzięki 

unowocześnie-

niu sprzętu 

problemy 

serwisowe będą 

się 

utrzymywały, z 

powodu braku 

możliwości 

zatrudnienia 

drugiej osoby 

podczas 

zebrania 

personelu 

omówiono 

przyczyny 

nieporozumień 

pomiędzy 

studentami a 

personelem; 

zobligowano 

personel 

Zakładu do 
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poprawy relacji 

na linii 

personel-

student 

Zakład Histologii 

i Embriologii 

 

29.03.2017 

 

planowy 

histofizjo-

logia jamy 

ustnej 

 

1. rok 

dr med. 

Izabela 

Pieścikowska 

dr hab. med. 

Dorota Hojan 

Jezierska, 

Jagoda 

Szmelter 

zarzut dużego 

zróżnicowania formy 

prowadzenia zajęć, stopnia 

aktywizacji studentów oraz 

zakresu i formy 

egzekwowania nabytej 

wiedzy – zależnych od osób 

prowadzących ćwiczenia.  

wątpliwości odnośnie 

„zainteresowania i stopnia 

mobilizacji studentów do 

dalszego rozwoju” 

podkreślenie warunków 

lokalowych i sprzętowych 

stwarzających możliwości 

do samodzielnej pracy 

studentów 

propozycja wdrożenia 

wewnętrznego systemu 

wizytowania zajęć w celu 

wyrównania poziomu 

prowadzenia zajęć oraz 

wprowadzenie 

porównywalnych zasad 

egzekwowania nabytych 

wiadomości i umiejętności 

bardzo 

dobra 

nie dotyczy 

Zakład 

Biochemii i 

Biologii 

Molekularnej 

 

30.03.2017 

 

planowy 

biochemia 

 

2. rok 

dr Agata 

Różycka 

dr hab. med. 

Dorota Hojan 

Jezierska, 

Agnieszka 

Migasiuk 

zadowolenie z możliwości 

analizowania przypadków 

klinicznych.  

część studentów zgłosiła 

uwagi odnośnie „tempa 

prowadzenia zajęć” oraz 

„umiejętności nauczycieli 

do zainteresowania 

studentów i mobilizacji ich 

do dalszego rozwoju” 

zwrócono uwagę na 

rozbieżność pomiędzy 

planem zajęć dostępnym w 

Dziekanacie a faktycznym 

miejscem odbywania się 

zajęć 

bardzo 

dobra 

brak reakcji 

Klinika Chirurgii 

Stomatologicznej 

 

stomatologia 

zachowawcza 

– ćwiczenia 

zintegrowane 

dr med. 

Aneta 

Olszewska 

dr med. 

Ewelina 

Swora-

Cwynar,  

podkreślenie zaangażowania 

zespołu odpowiedzialnego 

za prowadzenie ćwiczeń, 

szczególnie ze strony dr 

zaakcentowano bardzo 

dobre przygotowanie 

merytoryczne osoby 

prowadzącej zajęcia, pełną 

wzorowa nie dotyczy 
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19.04.2017 

 

planowy 

wieku 

dziecięcego 

 

5. rok 

mgr Ryszard 

Nowaczkie-

wicz, 

Kamila 

Kuplowska 

Anety Olszewskiej i dr 

Katarzyny Cieślińskiej;  

podkreślenie szerokiego 

dostępu do pacjentów i 

narzędzi oraz porządek 

panujący w Pracowni 

realizację efektów 

kształcenia oraz doskonałą 

organizację zajęć 

Klinika Protetyki 

Stomatologicznej 

 

21.04.2017 

 

planowy 

protetyka 

stomatolo-

giczna  

 

3. rok 

dr med. Piotr 

Andrysiak, 

lek. stom. 

Yasmin 

Bartosik 

mgr. Ryszard 

Nowaczkie-

wicza,  

dr Karolina 

Gerreth, 

Marek 

Dorożyński 

podkreślono duże 

zaangażowanie osób 

prowadzących zajęcia, z 

problemowym podejściem 

do tematyki oraz 

aktywizacją studentów 

uczestniczących w 

zajęciach, z możliwością 

samodzielnego 

wykonywania niektórych 

zabiegów 

zaakcentowano worową 

współpracę pomiędzy 

osobami prowadzącymi 

zajęcia i studentami 

wzorowa nie dotyczy 

Klinik Protetyki 

Stomatologicznej 

 

09.05.2017 

 

planowy 

protetyka 

stomatolo-

giczna-

protezy 

częściowe 

 

4. rok 

dr med. Piotr 

Andrysiak,  

dr med. Anna 

Sójka, 

lek. stom. 

Rafał 

Ziarkowski 

mgr. Ryszard 

Nowaczkie-

wicz,  

dr Przemysław 

Gajdus, 

Kamila 

Kuplowska 

niedostateczna ilość łyżek 

wyciskowych, frezów, 

wierteł i mas wyciskowych 

dostępnych podczas 

niektórych zajęć; 

brak możliwości 

dostarczenia sterylnych 

narzędzi przez centralną 

sterylizatornię na zajęcia 

prowadzone w godzinach 

popołudniowych; 

duże zróżnicowanie liczby 

pacjentów dostępnych 

podczas zajęć 

prowadzonych w różnych 

- konieczność dogłębnej 

analizy postulatów 

zgłaszanych przez 

studentów 

bardzo 

dobra 

brak reakcji 
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porach dnia; 

ułożenie planu zajęć 

wykluczające możliwość 

odbycia jakiejkolwiek 

przerwy pomiędzy dwoma 

blokami zajęć (z różnych 

przedmiotów); 

trudności w zrozumieniu 

materiału i przygotowaniu 

prezentacji na seminaria 

wyłącznie w oparciu o 

dostępna literaturę, bez 

wcześniejszego 

praktycznego zapoznania się 

z procedurami protetyczno-

klinicznymi 

Zakład 

Farmakologii 

Klinicznej 

 

20.06.2017 

 

planowy 

farmakologia 

kliniczna 

 

3. rok 

dr med. Ewa 

Kaźmierczak 

dr med. Ewa 

Czechowska 

bez uwag brak przedstawienia celu 

zajęć, 

brak przedstawienia 

regulaminu zajęć i 

warunków zaliczenia 

przedmiotu, 

niewystarczające metody 

aktywizacji studentów do 

udziału z zajęciach. 

bardzo 

dobra 

brak reakcji 

Zakład 

Mikrobiologii 

Lekarskiej 

 

06.06.2017 

 

mikrobiologia 

jamy ustnej 

 

2. rok 

dr Ewa 

Andrzejewsk

a, 

dr Barbara 

Zwoździak, 

dr Izabela 

dr Teresa 

Grzelak, 

Marta Durek 

propozycja lepszego 

dostrojenia faktycznej 

realizacji zajęć do 

regulaminu 

przedstawianego podczas 

wprowadzenia 

zwrócenie uwagi na 

budzący pewny niedosyt 

sposób prowadzenia zajęć, 

szczególnie dopasowania 

ich formy do specyfiki 

zajęć, oraz na ograniczenia 

w kontaktach studentów z 

dobra w ramach 

zebrania 

dydaktycznego 

przeanalizowan

o przebieg 

ćwiczeń z ich 

optymalizacją 
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planowy 
Chudzicką-

Strugała, 

dr Marta Sak 

osobami prowadzącymi 

zajęcia 

w kontekście 

specyfiki i 

regulaminu; 

strona 

internetowa 

opracowana i 

aktualna 
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KIERUNEK DIETETYKA 

Klinika / 

Zakład 

Data 

Tryb 

Przedmiot 

rok studiów 

Osoby 

hospitowane 

Osoby 

hospitujące 

Opinie i uwagi studentów Opinie i uwagi osób 

hospitujących 

Ocena 

zajęć 

Reakcja 

koordynato-

rów 

przedmiotu 

Kliniki 

Nadciśnienia 

Tętniczego, 

Angiologii i 

Chorób 

Wewnętrznych 

20.01.2017 

planowy 

zarys chorób 

wewnę-

trznych 

 

2. rok 

dr Dawid 

Lipski 

prof. Marcin 

Gabriel 

dr med. 

Andrzej 

Jawień 

 

bez uwag bez uwag wzorowa nie dotyczy 

Klinika 

Gastroenterologii 

Dziecięcej i 

Chorób 

Metabolicznych 

 

24.05.2017 

 

planowa 

dietetyka 

pediatryczna 

 

2. rok 

mgr Klaudia 

Malikowska 

prof. UM. 

Katarzyna 

Pawlaczyk-

Gabriel, 

dr med. 

Arkadiusz 

Niklas, 

Joanna 

Krosińska 

zwiększenie liczby godzin 

przeznaczonych na 

przedmiot, 

poszerzenie zakresu 

wiadomości z zakresu 

chorób metabolicznych, 

zdecydowanie zwiększenie 

czasu przeznaczonego na 

praktyczne układanie 

jadłospisów oraz 

rzeczywista realizacja tego 

celu 

duże zaangażowanie osoby 

prowadzącej, w pełni 

wykorzystującej możliwości 

lokalowe i sprzętowe 

Kliniki 

konieczność uzupełnienia 

wiadomości zawartych na 

stronie internetowej 

jednostki 

unikanie wykorzystywania 

w prezentacjach przeźroczy 

przygotowanych wcześniej 

dla studentów 

angielskojęzycznych 

bardzo 

dobra 

brak reakcji 

Zakład 

Bromatologii 

technologia 

żywności 

dr  Izabela 

Bolesławska 

prof. UM. 

Katarzyna 

podkreślenie dużego 

zaangażowania osoby 

poparcie wniosków 

zgłoszonych przez 

bardzo 

dobra 

brak reakcji 
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25.05.2017 

 

planowy 

 

1. rok 

Pawlaczyk-

Gabriel, 

dr Andrzej 

Jawień, 

Kamila 

Kuplowska 

prowadzącej zajęcia, z 

problemowym podejściem 

do prezentowanej tematyki 

konieczność doboru 

podręcznika lub 

przygotowanie skryptu 

opartego o aktualną wiedzę; 

obecnie rekomendowany 

podręcznik był wydany 

przed 36 laty; 

renowacja przyborów 

kuchennych, m.in. 

naostrzenie noży, 

kontrola i ew. modyfikacja 

instalacji elektrycznej, 

umożliwiająca zmniejszenie 

częstości wyskakiwania 

zabezpieczeń 

studentów 

Zakład 

Patofizjologii 

 

30.05.2017 

 

planowy 

patofizjologia 

kliniczna 

 

4. rok 

dr hab. med. 

Dominika 

Kanikowska 

prof. UM 

Katarzyna 

Pawlaczyk-

Gabriel, 

dr med. 

Arkadiusz 

Niklas, 

Joanna 

Krosińska 

sugestia wcześniejszej 

organizacji zajęć, w trakcie 

trzech pierwszych lat 

studiów, przed zajęciami z 

klinicznego zarysu chorób, 

pojawiły się uwagi o 

ograniczonej dostępności do 

materiałów dydaktycznych 

rozpatrzenie możliwości 

zastosowania technik 

dydaktycznych 

skutkujących zwiększoną 

aktywizacją studentów do 

udziału w zajęciach 

bardzo 

dobra 

brak reakcji 
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KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA 

Klinika / 

Zakład 

Data 

Tryb 

Przedmiot 

rok studiów 

Osoby 

hospitowane 

Osoby 

hospitujące 

Opinie i uwagi studentów Opinie i uwagi osób 

hospitujących 

Ocena 

zajęć 

Reakcja 

koordynato-

rów 

przedmiotu 

Klinika Chirurgii 

Głowy, Szyi i 

Onkologii 

Laryngologicznej 

 

07.04.2017 

 

planowy 

medyczna 

diagnostyka 

molekularna 

 

3. rok 

dr Wojciech 

Baracki 

prof. UM 

Katarzyna 

Pawlaczyk-

Gabriel,  

dr. Arkadiusz 

Niklas,  

Jagoda 

Szmelter 

podkreślenie wzorowego 

zaangażowania osób 

prowadzących zajęcia; 

problemowe podejście do 

tematyki; aktywizacja 

studentów uczestniczących 

w zajęciach; pełna realizacja 

program edukacyjnego 

bak zrozumienia celowości 

zajęć prowadzonych przy 

łóżku chorego 

brak dostępności do strony 

internetowej Kliniki co 

skutkuje niedostępnością 

przewodnika 

dydaktycznego 

wzorowa wprowadzenie 

zmian 

programu, ze 

zmniejszeniem 

udziału zajęć 

przy łóżku 

chorego z 

jednoczesnym 

powiązaniem 

kliniki z 

badaniami 

laboratoryjny-

mi; 

upowszechnie-

nie adresu 

strony 

internetowej 

Zakład 

Immunologii 

Nowotworów 

 

11.04.2017 

 

planowy 

biologiczne 

bazy danych 

 

2. rok 

dr hab. 

Maciej 

Wiznerowicz 

dr med. 

Ewelina 

Swora-

Cwynar,  

mgr Ryszard 

Nowaczkie-

wicz, 

Jagoda 

Szmelter 

powtarzające się głosy o 

powtarzających się 

przypadkach 

nieterminowego 

rozpoczynania i kończenia 

zajęć 

podkreślono 

zaangażowanie osoby 

prowadzącej zajęcia, 

wykorzystującej 

możliwości lokalowe i 

sprzętowe Zakładu 

zwrócono uwagę na 

opóźnienie w rozpoczęciu 

zajęć przekraczające 10 

bardzo 

dobra 

brak reakcji 
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min 

konieczność finalizacji 

prac nad stroną 

internetową jednostki 
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KIERUNEK HIGIENA DENTYSTYCZNA 

Klinika / 

Zakład 

Data 

Tryb 

Przedmiot 

rok studiów 

Osoby 

hospitowane 

Osoby 

hospitujące 

Opinie i uwagi studentów Opinie i uwagi osób 

hospitujących 

Ocena 

zajęć 

Reakcja 

koordynato-

rów 

przedmiotu 

Zakład 

Medycyny 

Rodzinnej 

 

26.04.2017 

 

planowy 

psycholo-

giczne 

aspekty pracy 

z pacjentem 

stomatolo-

gicznym 

 

1. rok 

dr med. 

Nadia Bryl 

dr med. 

Arkadiusz 

Niklasa, 

dr med. 

Karolina 

Gerreth, 

Agnieszka 

Migasiuk 

duże zaangażowanie osoby 

prowadzącej zajęcia, 

podkreślenie formy zajęć z 

problemowym podejściem 

do tematyki oraz 

aktywizacją studentów 

uczestniczących w zajęciach 

podkreślono duże 

zaangażowanie osoby 

prowadzącej,  

pełne wykorzystanie 

możliwości lokalowych i 

sprzętowych Zakładu, 

podkreślono oparcie zajęć 

o filmy instruktarzowe i 

edukacyjne, co wcześniej 

było postulowane przez 

studentów 

bardzo 

dobra 

nie dotyczy 

Zakład 

Farmakologii 

 

09.05.2017 

 

planowy 

farmakologia 

stomatolo-

giczna 

 

2. rok 

dr farm. 

Danuta 

Cenajek-

Musiał 

mgr. Ryszard 

Nowaczkie-

wicza,  

dr med. 

Karolina 

Gerreth, 

Jagoda 

Szmelter 

bez uwag bez uwag wzorowa nie dotyczy 
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KIERUNEK TECHNIKI DENTYSTYCZNE 

Klinika / 

Zakład 

Data 

Tryb 

Przedmiot 

rok studiów 

Osoby 

hospitowane 

Osoby 

hospitujące 

Opinie i uwagi studentów Opinie i uwagi osób 

hospitujących 

Ocena 

zajęć 

Reakcja 

koordynato-

rów 

przedmiotu 

Zakład 

Biomateriałów i 

Stomatologii 

Doświadczalnej 

 

25.04.2017 

 

planowy 

techniki 

ortodontyczne 

 

2. rok 

mgr Alicja 

Maćkowiak 

dr hab. Dorota 

Hojan-

Jezierska, 

dr Ewa 

Czechowska 

bez uwag - podkreślono 

zaangażowanie osoby 

prowadzącej, 

wykorzystującej 

możliwości lokalowe i 

sprzętowe Zakładu; 

- ograniczoną 

punktualność przybywania 

studentów na zajęcia 

wzorowa nie dotyczy 

 

25.04.2017 

 

planowy 

modelarstwo i 

rysunek 

 

1. rok 

mgr Maria 

Witajewska 

dr hab. Dorota 

Formanowicz, 

dr hab. 

Agnieszka 

Ziółkowska 

podkreślono profesjonalizm, 

atmosferę i indywidualne 

podejście do studentów 

zajęcia wyjątkowo 

prawidłowo prowadzone, 

podkreślenie wzorowego 

umiejscowienia, tempa 

zajęć, atmosfery oraz 

przygotowania zadań dla 

studentów 

wzorowa nie dotyczy 

Zakład Technik i 

Technologii 

Dentystycznych 

 

05.06.2017 

 

planowy 

techniki 

protetyczne 

 

3. rok 

mgr. Monika 

Ciesielska 

Marzena 

Wyganowska-

Świątkowska, 

Teresa 

Grzelak,  

Jagoda 

Szmelter 

konieczność nawiązania 

ściślejszej współpracy ze 

studentami stomatologii, 

konieczność wprowadzenia 

nauczania nowych 

technologii 

konieczność nawiązania 

ściślejszej współpracy ze 

studentami stomatologii, 

konieczność 

wprowadzenia nauczania 

nowych technologii 

zakończenie prac nad 

stroną internetową 

bardzo 

dobra 

brak reakcji 
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jednostki 

 


