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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 2015-2016 

 

Kierunek 

Wizytowana 

jednostka 

Przedmiot 

Data wizytacji 

Opinie zanotowane podczas wizytacji Reakcja wizytowanych 

jednostek 

ze strony studentów nauczyciela prowadzącego osób hospitujących 

 

lekarsko-dentystyczny 

 

Klinika Dermatologii 

 

dermatologia 

 

24.05.2016 

 

 

 

- bez uwag 

 

- bez uwag 

 

- bez uwag 

- ocena całościowa – „bardzo dobra” 

 

-  nie dotyczy 

 

lekarsko-dentystyczny 

 

diagnostyka 

laboratoryjna 

 

30.03.2016 

 

 

 

- zwiększenie dostępności do 

materiałów dydaktycznych 

- rozpatrzenie możliwości 

przygotowania skryptu 

 

- bez uwag 

 

- bez uwag 

- ocena całościowa – „wyróżniająca” 

 

- rozpatrzenie możliwości 

udostępnienia prezentacji i 

materiałów dydaktycznych 
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lekarsko-dentystyczny 

 

Klinika Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii 

 

anestezjologia 

 

24.05.2016 

 

 

 

- studenci chwalili praktyczny aspekt 

zajęć 

 

- bez uwag 

 

- bez uwag 

- ocena całościowa – „wyróżniająca” 

 

- nie dotyczy 

 

lekarski 

 

Klinika Chirurgii 

Ogólnej i 

Endokrynologicznej 

 

chirurgia ogólna 

 

06.05.2016 

 

 

 

- podkreślenie prawidłowego planu i 

przeprowadzenia zajęć 

 

- bez uwag 

 

- podkreślenie dużego zaangażowania 

studentów i asystentów w prowadzenie 

zajęć 

- dobrze prowadzone zajęcia na sali 

operacyjnej z możliwością śledzenia 

transmisji multimedialnej 

- ocena całościowa – „bardzo dobra” 

 

- nie dotyczy 

 

biotechnologia 

medyczna 

 

Zakład Genetyki 

Medycznej 

 

Cytogenetyczna i 

molekularna 

diagnostyka chorób 

genetycznych 

 

17.05.2016 

 

 

 

- wprowadzenie możliwości zdawania 

egzaminu końcowego bezpośrednio po 

zakończeniu ćwiczeń a nie pod koniec 

roku – wyznaczenie co najmniej 

dwóch terminów egzaminów, po 

jednym w każdym semestrze 

 

- bez uwag 

 

- wzorowa dostępność do 

nowoczesnego sprzętu 

diagnostycznego – doskonale 

wyposażona pracownia w pełni 

wykorzystywana podczas zajęć 

 

- rozpatrzenie możliwości 

wyznaczenia dodatkowych 

terminów egzaminu 
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biotechnologia 

medyczna 

 

Zakład Biologii i 

Parazytologii 

 

genetyka ogólna 

 

12.05.2016 

 

 

- z jednej strony pozytywna ocena 

treści i formy zajęć (seminarium) 

- z drugiej strony prośba o zmianę 

formuły zajęć w celu większej 

aktywizacji studentów 

 

- bez uwag 

 

- propozycja przygotowania i 

przedstawiania przez studentów 

prezentacji 

- ocena całościowa – „bardzo dobra” 

 

- nie dotyczy 

 

optometria 

 

Klinika Optometrii i 

Biologii Układu 

Wzrokowego 

 

Widzenie obuoczne 

 

06.06.2016 

 

 

- konieczność zwiększenia liczby 

godzin ćwiczeń 

- poszerzenie populacji osób badanych 

– dotychczas badane są wyłącznie 

studenci z grupy odbywającej 

ćwiczenia – propozycja wykonywania 

badań na pacjentach z zewnątrz 

- rozpatrzenie możliwości 

przygotowania skryptu 

 

 

- bez uwag 

 

- bez uwag 

- ocena całościowa – „wyróżniająca” 

 

- rozpatrzenie możliwości 

poszerzenia dostępności 

osób do badań (mało 

prawdopodobne włączenie 

zewnętrznych pacjentów) 

 

dietetyka I° 

 

Klinika Chorób 

Wewnętrznych, 

Metabolicznych i 

Dietetyki 
 

Żywienie człowieka 

 

10.06.2016 

 

 

 

- zajęcia ciekawe, tematyka zajęć nie 

pokrywa się z innymi przedmiotami 

 

- bez uwag 

 

- próba aktywizacji studentów poprzez 

poszerzenie dyskusji interaktywnej 

- ocena całościowa – „bardzo dobra” 

 

- nie dotyczy 
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dietetyka I° 

 

Zakład Biochemii i 

Biologii Molekularnej 

 

biochemia 

 

23.05.2016 

 

 

- konieczność koordynacji 

programowej w celu uniknięcia 

powtarzania części materiału na 

zajęciach z biochemii, genetyki i 

biologii 

 

- bez uwag 

 

- konieczność koordynacji 

programowej w celu uniknięcia 

powtarzania części materiału na 

zajęciach z biochemii, genetyki i 

biologii 

- ocena całościowa – „wyróżniająca” 

 

- zgłoszenie radzie 

programowej konieczności 

zmiany zakresu programu 

 

dietetyka I° 

 

Zakład Mikrobiologii 

Lekarskiej 

 

mikrobiologia 

 

 

 

 

18.05.2016 

 

 

 

- konieczność rozwiązania problemów 

z dostępnością do czystych fartuchów 

ochronnych (obecnie odzież ochronna 

stosowana rotacyjnie, wymieniana co 2 

tygodnie) 

 

- bez uwag 

 

- konieczność rozwiązania problemów 

z dostępnością do czystej a najlepiej 

jednorazowej odzieży ochronnej 

- ew. rozpatrzenie możliwości 

przechowywania fartuchów własnych 

studentów  

- ocena całościowa – „dobra” 

 

- rozpatrzenie możliwości 

zapewnienia warunków do 

przechowywania fartuchów 

własnych studentów 

- wystąpienie o zwiększenie 

środków finansowych na 

zakup odzieży 

jednorazowej 

 

dietetyka II° 

 

Patofizjologia kliniczna 

 

12.05.2016 

 

 

- propozycja przeniesienia zajęć z 

patofizjologii klinicznej na semestr 

zimowy IV roku nauki, 

- zmniejszenie liczby godzin, 

- propozycja zakończenia zajęć 

zaliczeniem a nie egzaminem 

 

- propozycja przeniesienia zajęć 

z patofizjologii klinicznej na 

semestr zimowy IV roku nauki, 

 

 

- konieczność ujednolicenia sposobów 

prowadzenia zajęć, szczególnie 

seminariów 

- wdrożenie metod wymuszających 

zwiększenie aktywności studentów 

podczas zajęć, szczególnie podczas 

seminariów 

 

 

- możliwość zmiany 

terminu odbywania się 

zajęć zależne od 

planowania w dziekanacie 

 


