Sprawozdanie WZDZJK Wydziału Lekarskiego II
Posumowanie uwag i wniosków zgłoszonych przez studentów, asystentów i osoby prowadzące hospitację jednostek
Wydziału Lekarskiego II
w semestrze zimowym roku akademickiego 2017-2018

Klinika /
Zakład
Data
Tryb

Przedmiot
rok studiów

Osoby
hospitowane

Osoby
hospitujące

Opinie i uwagi studentów

Opinie i uwagi osób
hospitujących

Ocena
zajęć

rodzaj zajęć

Reakcja
koordynatorów
przedmiotu

KIERUNEK LEKARSKI
Zakład Biofizyki
18.01.2018
planowy

biofizyka

dr med.
Dariusz
Włodarczyk

dr Arkadiusz
Niklas,

1. rok

dr Andrzej
Jawień,

seminarium

Jagoda
Szmelter

- ogólne zadowolenie z zajęć,
- niezadowolenie ze
zmniejszenia czasu trwania
ćwiczeń przy zwiększeniu
liczby zajęć w formie
seminariów,
- rozpatrzenie możliwości
zwiększenia dostępności
materiałów dydaktycznych
umożliwiających
odpowiednie przygotowanie
się do seminariów i
wykładów.

Klinika
Pulmonologii,
Alergologii i

wprowadzenie do
medycyny

dr hab. med.
Szczepan
Cofta

dr Danuta
Pieczyrak,

- zajęcia nie odbyły się

- niezadawalające metody
stosowane w celu
aktywizacji studentów do
udziału w zajęciach, oraz

bardzo
dobra

- ograniczone
zainteresowanie studentów
treścią i formą zajęć,
- preferowanie przez
studentów ćwiczeń
zamiast mało przydatnych
seminariów

- zajęcia nie odbyły się,
przy braku informacji w
planie zajęć w WISUS

negatywna

- nieobecność
studentów w
miejscu
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Onkologii
Pulmonologicznej
30.01.2018
planowa

1. rok
ćwiczenia

dr Andrzej
Jawień,
Jagoda
Szmelter

podanym w
WISUS-ie
wynikał z
przeniesienia
zajęć na
oddział
Pulmonologii
i Onkologii
Pulmonologic
znej, o czym
studenci mieli
być
uprzedzenie z
wyprzedzęniem
- zajęcia
miały odbyć
się w pełnym
wymiarze
godzin
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KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
Klinika /
Zakład
Data
Tryb
Klinika Foniatrii
i Audiologii

Przedmiot
rok studiów

Osoby
hospitowane

Osoby
hospitujące

Opinie i uwagi studentów

Opinie i uwagi osób
hospitujących

Ocena
zajęć

forma zajęć
foniatria i
audiologia

12.12.2017

4. rok

planowa

ćwiczenia

dr hab. med.
Alicja Sekula
dr hab. med.
Małgorzata
Leszczynska

lek. stom.
Przemysław
Leszczyński

13.12.2017

lek. stom.
Joanna
Samborska

planowy
ćwiczenia

- potwierdzenie dobrej
organizacji zajęć

- bez uwag

bardzo
dobra

- kompleksowe
przedstawienie materiału
korespondującego z
tematyką ćwiczeń
klinicznych,

bardzo
dobra

- praktyczny charakter
zaliczenia

dr Danuta
Pieczyrak,
Joanna
Krasińska

Klinika Chirurgii chirurgia
Stomatologicznej stomatologiczna
4. rok

prof.
Katarzyna
PawlaczykGabriel,

Reakcja
koordynatorów
przedmiotu

doc. Mariusz
Pryliński,
dr Przemysław
Gajdus
Kamila
Kuplowska

- ponownie zgłaszana
konieczność zwiększenia
liczby asystentów
prowadzących zajęcia (w
grupach studenckich
liczących więcej niż 13
osób uczestniczy tylko 2
asystentów),

- konieczność rozpatrzenia
postulatów zgłoszonych
przez studentów

- ponownie zgłaszana
konieczność zwiększenia
liczby pacjentów
poddawanych leczeniu w
trakcie ćwiczeń,
szczególnie w godzinach
popołudniowych i
wieczornych,
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- ograniczona dostępność do
pacjentów uniemożliwia
uzyskanie 200 pkt.
koniecznych do zaliczenia
zajęć,
- konieczność zwiększenia
liczby komputerów na
salach ćwiczeniowych –
obecność tylko jednego
stanowiska na sali
zabiegowej uniemożliwia
jednoczesne oglądanie
zdjęć radiologicznych oraz
uzupełnianie danych w
historii choroby,
- zwrócono uwagę na brak
możliwości wglądu w pole
operacyjne w trakcie
złożonych zabiegów
wykonywanych przez
lekarzy w trakcie ćwiczeń
Zakład
Dydaktyki
Anestezjologii i
Intensywnej
Terapii
15.12.2017
planowy

prof.
Katarzyna
PawlaczykGabriel,

- zwrócono uwagę na wagę
przedstawiania podczas
zajęć praktycznych i
realistycznych przypadków,

1. rok

dr Arkadiusz
Niklas,

ćwiczenia

Joanna
Krasińska

– podkreślenie zwracania
uwagi na ważne aspekty
wykonywanego w
przyszłości zawodu,

pierwsza
pomoc
medyczna

dr. hab. med.
Małgorzata
Grześkowiak

- zdarzające się niedobory
maseczek do ćwiczeń
reanimacji

- różnice w godzinie
planowanego (07.30
według planu) a
faktycznego (08.30)
rozpoczęcia zajęć

bardzo
dobra

- późniejsze
rozpoczęcie
zajęć wynikało
z przeprowadzenia w dniu
hospitacji
zaliczenia (wg
planu
rozpoczęcie o
08.00)
- zakład
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dysponuje
wystarczającą
liczbą kończyn
do ćwiczeń
kaniulacji
naczyń

- niedobory w sprzęcie AED

- liczba
maseczek do
ćwiczeń wydaje
się
wystarczająca,
jednakże
występują
problemy z ich
dezynfekcją, co
ma być
pochodną m.in.
redukcji etatów
- „…elektrody
samoprzylepne
wydają się być
używane, bo są
„reanimowane
z” użyciem
taśmy
dwustronnej…”
oszczędności
wynikają z
niedoborów
finansowych
Klinika Chorób
Oczu

okulistyka

dr med. Piotr
Rakowicz

doc. Marzena
WyganowskaŚwiątkowska,

- brak

- brak

bardzo
dobra
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10.01.2018

dr Teresa
Grzelak,

planowy

Joanna
Krasińska

Klinika Gerostomatologii i
Patologii Jamy
Ustnej

gerostomatologia
5. rok

08.02.2018
planowy

ćwiczenia

dr med.
Małgorzata
GalczyńskaRusin,
dr med.
Małgorzata
Idzior-Haufa,
dr med.
Małgorzata
Śmielecka

doc. Karolina
Gerreth,

- zwiększenie liczby
pacjentów,

Kamila
Kuplowska

- wydłużenie czasu
przeznaczonego na zajęcia
lub rozłożenie zajęć w
dłuższym okresie czasu w
celu umożliwienia
wszystkim studentom
(parom ćwiczeniowym)
przeprowadzenie
wszystkich etapów
wykonywania protez.

- podkreślono duże
zaangażowanie i
kompleksowe podejście
osób prowadzących
ćwiczenia

bardzo
dobra
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KIERUNEK DIETETYKA
Klinika /
Zakład
Data
Tryb
Klinika
Diabetologii i
Otyłości Wieku
Rozwojowego
09.01.2018

Przedmiot
rok studiów

Osoby
hospitowane

Osoby
hospitujące

Opinie i uwagi studentów

31.10.2017
planowy

Ocena
zajęć

forma zajęć
dietoterapia

mgr Agata
Krasińska

3. rok

doc. Marzena - propozycja wydłużenia
Wyganowska czasu trwania praktycznej
Świątkowska, części zajęć
dr Teresa
Grzelak,

ćwiczenia

Komunikacja
Perswazyjna

Jagoda
Szmelter

3. rok
warsztaty

mgr. Piotr
Białas

prof.
Katarzyna
PawlaczykGabriel
dr. Arkadiusz
Niklas

- odkreślono prawidłową
interakcję pomiędzy
prowadzącym zajęcia a
studentami,

Reakcja
koordynatorów
przedmiotu

bardzo
dobra

- zwrócono uwagę na
ograniczenia w
infrastrukturze
dydaktyczno-naukowej
będącej w dyspozycji
Kliniki

planowy

Zakład Biologii
Komórki

Opinie i uwagi osób
hospitujących

- bardzo duże
zaangażowanie
prowadzącego,
- fachowy sposób
przekazywania treści,
- praktyczny aspekt
poruszanych tematów,

- wzorowe zaplanowanie i
przeprowadzenie zajęć,

wzorowa

nie dotyczy

- doskonała współpraca
wykładowca- student
- wzorowa aktywizacja
studentów

- propozycja włączenia
zajęć do stałego planu zajęć
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KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA
Klinika /
Zakład
Data
Tryb
Zakład
Immunologii
Nowotworów

Przedmiot
rok studiów

Osoby
hospitujące

Opinie i uwagi studentów

Opinie i uwagi osób
hospitujących

Ocena
zajęć

forma zajęć
inżynieria
genetyczna
3. rok

13.12.2017
planowa

Osoby
hospitowane

mgr inż.
Tomasz
Kolenda

doc. Mariusz
Pryliński,

- pochwała tematyki i
sposobu prowadzenia zajęć

dr Przemysław
Gajdus

- propozycja
przeprowadzenia ćwiczeń w
formie zajęć zblokowanych

- rozpatrzenie wniosku
zgłoszonego przez
studentów

wzorowa

Reakcja
koordynatorów
przedmiotu
nie dotyczy

seminarium
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KIERUNEK OPTOMETRIA
Klinika /
Zakład
Data
Tryb
Zakład
Optometrii

Przedmiot
rok studiów
forma zajęć
Optyka
okularowa
II rok

08.02.2018

ćwiczenia

Osoby
hospitowan
e
mgr
Wojciech
Pierzchalski

Osoby
hospitujące

doc. Karolina
Gerreth
mgr. Ryszard
Nowaczkiewicz
Joanna
Krasinska

planowy

Opinie i uwagi studentów

- podkreślenie wzorowego
prowadzenia zajęć przez
doświadczonego
nauczyciela, praktyka w
swym fachu
- konieczność zwiększenia
liczby szlifierek dostępnych
podczas ćwiczeń,
- konieczność zwiększenia
dostępności szkieł
mineralnych, szczególnie
dla grup odbywających
zajęcia w dalszej kolejności,
- ułatwienie pokonania
bariery w postaci drzwi
wejściowych do Zakładu,
- zakup/uzupełnienie do
biblioteki pozycji
piśmiennictwa z zakresu
optometrii

Opinie i uwagi osób
hospitujących

- podkreślenie wzorowego
prowadzenia zajęć przez
doświadczony zespół
pracowników

Ocena
zajęć

wzorowa

Reakcja
koordynatorów
przedmiotu
- aktualne
uruchomienie
nowej szlifierki
dostępnej dla
studentów
- niedobór
szkieł wynika z
ograniczonych
środków na
dydaktykę –
główne źródło
szkieł do
darowizny firm
optycznych
- niedobory
literaturowe w
bibliotece są
pochodną
niedostępności
odpowiedniej
literatury
polskojęzycznej oraz
niedoborów
finansowych
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- trudność z
dostępem do
pomieszczeń
dydaktycznych
jest pochodną
barier
architektonicznych

10

