
Zadania Zespołu do przeprowadzania rocznych i okresowych przeglądów programów 
kształcenia. 
 

1. Przegląd programów kształcenia, dokonywany w sposób ciągły oraz okresowo 
podsumowywany w raporcie rocznym, należy do kompetencji Zespołów do 
przeprowadzania rocznych i okresowych przeglądów programów kształcenia na 
Wydziale Lekarskim UJCM. Zespoły powoływane są osobno dla każdego kierunku 
studiów prowadzonych na Wydziale Lekarskim. 

2. Roczny raport z przeglądu programu kształcenia przygotowywany jest po zakończeniu 
cyklu kształcenia w danym roku akademickim. 

3. Wnioski z raportów kierunkowych zostają przedstawione i przedyskutowane przez 
Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. Mogą one prowadzić do 
podjęcia inicjatywy w zakresie zmian do programów kształcenia. 

4. W skład zespołów kierunkowych wchodzą pracownicy dydaktyczni uczelni, 
reprezentanci studentów oraz przedstawiciele pracodawców.  

 
Zespoły do przeprowadzania rocznych i okresowych przeglądów programu kształcenia 
Wydziału Lekarskiego UJ CM: 
Zespół na kierunku lekarskim: 
• dr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ – Kierownik studiów na kierunku lekarskim jako 
Przewodniczący 
• prof. dr hab. Grażyna Bochenek 
• prof. dr hab. Maciej Siedlar 
• dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ 
• prof. dr hab. Piotr Ceranowicz 
• dr Paweł Franczuk 
• Studenci: Krzysztof Wykrętowicz  
• Przedstawiciel pracodawców: Dr Stefan Bednarz – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie 
Zespół na kierunku lekarsko-dentystycznym: 
• prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk – Kierownik studiów na kierunku lekarsko-
dentystycznym jako Przewodniczący 
• dr hab. Tomasz Kaczmarzyk, prof. UJ 
• dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec 
• dr Adam Ignacak 
• dr Iwona Kołodziej 
• Student: Ewa Kusiba 
• Przedstawiciel pracodawców: lek. med. lek. stom. Anna Maciąg – Dyrektor Wojewódzkiej 
Przychodni Stomatologicznej w Krakowie 
Zespół na kierunku dietetyka: 
• dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof UJ – Kierownik studiów na kierunku dietetyka 
jako Przewodnicząca 
• prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala 
• prof. dr hab. Tomasz Klupa 
• dr Iwona Brzozowska 
• Studentka: Monika Selimi-Sokołowska 
• Przedstawiciel pracodawców: Dr Stefan Bednarz – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie 
 


