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1. Wykaz skrótów 

AM – Akademia Medyczna we Wrocławiu (nazwa Uczelni obowiązująca do dnia 

wprowadzenia w życie Ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu Akademii 

Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu”) 

UMW – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

WNoZ - Wydział Nauk o Zdrowiu 

WL - Wydział Lekarski 

WL-S - Wydział Lekarsko - Stomatologiczny 

WFzOAM - Wydział Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej 

WLKP - Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego 

USZJK –  Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia 

WZJK  - Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia 

UZJK – Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia 

PJK – Polityka Jakości Kształcenia 

KRK  - Krajowe Ramy Kwalifikacji 

ITS – Indywidualny Tok Studiów 

IRZ – Indywidualny Rozkład Zajęć 

USK – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego 
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SPSK1 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 

FPM – Fundusz Pomocy Materialnej 

SWFiS – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  
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2. Wstęp 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMW), zwany dalej 

“Uczelnią”, powołuje Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia (USZJK) w celu 

zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. USZJK obejmuje swoim działaniem 

wszystkich pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 

jak również studentów i uczestników studiów podyplomowych oraz doktoranckich  

wszystkich wydziałów Uczelni. 

W przygotowaniu Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia zostały m. 

in. uwzględnione postanowienia zawarte w europejskich standardach i wskazówkach 

dotyczących zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, przepisy 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Standardów 

Kształcenia i Wzorcowych Efektów Kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych  

w UMW. 
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3. Polityka Jakości Kształcenia 

Misja Uczelni i wynikające z niej priorytety stanowią podstawę realizacji właściwej 

polityki jakości kształcenia. 

Ogólne założenia dotyczące kultury jakości zawarto w dokumencie Polityka Jakości 

Kształcenia, wprowadzonym Uchwałą nr 1388 Senatu UMW z dnia 26 marca 2014 r.  

w sprawie wprowadzenia „Polityki Jakości Kształcenia” w Uniwersytecie Medycznym  

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Powyższa uchwała wyznacza kierunek działań  

w obszarze jakości kształcenia i daje początek zarządzeniom uczelnianym, mającym na celu 

podtrzymywanie i ciągły rozwój Uczelni.  

Polityka Jakości Kształcenia została opracowana przez Zespół Zadania 1 projektu   

pn. "Zintegrowany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu" 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
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4. Obszary działania Uczelnianego Systemu Zarządzania 

Jakością Kształcenia 

4.1. Programy studiów 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164, 

poz. 1365 z późn. zm.); 

2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia (Dz.U. 2014  poz. 1370); 

3) Uchwała nr 1138 Senatu AM we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów  

i programów kształcenia; 

4) Uchwała nr 1403 Senatu UMW z dnia 30 kwietnia 2014 r., w sprawie Regulaminu 

studiów UMW, obowiązującego od roku akademickiego 2014/2015; 

5) Uchwała nr 1441 Senatu UMW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia 

zmian w ustaleniu wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania planów 

studiów i programów kształcenia; 

6) Zarządzenie nr 28/XV R/2013 Rektora UMW z dnia 15 maja 2013 r., w sprawie 

wprowadzenia do systemu zarządzania jakością „Księgi Jakości EN ISO 9001:2008” – 

edycja siódma. 

Za planowanie procesu dydaktycznego odpowiedzialny jest Prorektor ds. Dydaktyki 

wraz z Dziekanami. Odpowiedzialność kierownicza Dziekana obejmuje również, w miarę 

możliwości i potrzeb, dostosowanie kierunków studiów, ich rodzajów i programów, 

do trendów oraz potrzeb rynku pracy. Odpowiedzialność w obszarze kształcenia pozostałych 

pracowników jednostek organizacyjnych Uczelni uzależniona jest od stanowiska pracy. 

Planowanie procesu dydaktycznego i organizacja studiów odbywa się zgodnie z trybem 
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przewidzianym w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. 2005 nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Warunki, jakie musi spełniać Program 

Kształcenia, oraz opis kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia określa Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014,  poz. 

1370). Ramowy opis przebiegu procesu kształcenia zawiera procedura - Proces Dydaktyczny, 

będąca dokumentem systemowym obowiązującej w UMW Księgi Jakości (Zarządzenie nr 

28/XV R/2013 Rektora UMW z dnia 15 maja 2013 r., w sprawie wprowadzenia do systemu 

zarządzania jakością „Księgi Jakości EN ISO 9001:2008” – edycja siódma). Przedmiotem tej 

procedury jest rekrutacja na studia oraz realizacja programów kształcenia.  

Utworzenie, przekształcenie lub zniesienie określonego rodzaju, kierunku i stopnia 

studiów następuje na podstawie uchwały Senatu Uczelni, wydanej na wniosek właściwego 

Dziekana zaopiniowany przez odpowiednią Radę Wydziału. W odniesieniu do powołania 

nowych kierunków podstawą prawną jest Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

2005 nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Warunki, jakie musi spełniać Wydział, aby prowadzić 

studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia określa Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014,  poz. 

1370).  

Studia w Uczelni prowadzone są zgodnie z efektami kształcenia, do których 

dostosowano Programy Studiów, w tym Plany Studiów. Programy Studiów dla 

poszczególnych kierunków, poziomów i profili kształcenia na nowy rok akademicki uchwala 

właściwa Rada Wydziału po zasięgnięciu opinii odpowiednio Samorządu Studenckiego lub 

Samorządu Doktorantów, najpóźniej do czerwca, przed rozpoczęciem roku akademickiego,  

w którym zmiany mają zostać wprowadzone. Wytyczne dla Rad Wydziałów w sprawie 

uchwalania programów kształcenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, studiów 

doktoranckich oraz rodzajów dokumentów stanowiących podstawę do podjęcia przez Senat 

Uczelni uchwały w sprawie określenia efektów kształcenia na danym kierunku, poziomie i 
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profilu kształcenia zawarto w  Uchwale Senatu nr 1138 AM we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 

2012 r. oraz Uchwale Senatu  nr 1441 UMW z dnia 24 września 2014 r. 

Program Studiów na poszczególnych kierunkach realizowany jest w formie wykładów, 

ćwiczeń (audytoryjnych, kierunkowych - nieklinicznych, klinicznych,  

w warunkach symulowanych, laboratoryjnych i specjalistycznych - magisterskich), 

seminariów, lektoratów, zajęć praktycznych przy pacjencie, zajęć wychowania fizycznego  

i praktyk zawodowych, określonych właściwą Uchwałą Senatu Uczelni, prowadzonych przez 

jednostki organizacyjne UMW zgodnie z obowiązującym: 

● Regulaminem Studiów (Uchwała nr 1403 Senatu UMW z 30 kwietnia 2014 r.); 

● Planem Studiów (właściwym dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia); 

● planem zajęć (tj. harmonogramem zajęć ustalanym w danym roku akademickim) oraz  

z regulaminami przedmiotów (utworzonymi w jednostkach odpowiedzialnych za ich 

prowadzenie). 

4.1.1. Tworzenie opisów kierunkowych efektów kształcenia oraz 

sylabusów do przedmiotów, modułów i praktyk zawodowych 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, nr 164, 

poz. 1365 z późn. zm.); 

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece, z dnia 16 

lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, poz. 215); 

3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  

w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2011 nr 

253 poz. 1520); 

4) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r.  

w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-

dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. 2012, poz. 631); 
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5) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia, (Dz.U. 2012, 

poz. 744); 

6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu 

podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2012, poz. 1082, z późn. zm., 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego 

lekarza i lekarza dentysty); 

7) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia (Dz.U. 2014,  poz. 1370); 

8) Uchwała nr 1138 Senatu AM we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów  

i programów kształcenia; 

9) Uchwała nr 1217 Senatu UMW z dnia 31 października 2012 r., w sprawie 

zatwierdzenia opisów efektów kształcenia dla studiów doktoranckich na Wydziale 

Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu; 

10) Uchwała nr 1299 Senatu UMW z dnia 29 maja 2013 r., w sprawie zatwierdzenia 

opisów efektów kształcenia dla kierunku analityka medyczna na Wydziale 

Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu; 

11) Uchwała nr 1330 Senatu UMW z dnia 25 września 2013 r., w sprawie zatwierdzenia 

programów kształcenia z efektami kształcenia studiów podyplomowych na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu, od roku akademickiego 2013/2014; 

12) Uchwała nr 1441 Senatu UMW z dnia 24 września 2014 r., w sprawie wprowadzenia 

zmian w ustaleniu wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania planów 

studiów i programów kształcenia. 
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Program Kształcenia dla określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia 

obejmuje opis określonych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny  

z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz z opisem procesu 

kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi  

do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS. Opis zakładanych efektów 

kształcenia uwzględnia efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych, właściwe dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, wybrane  

z efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia, do których został 

przyporządkowany kierunek studiów (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia; Dz.U. 2014,  poz. 1370). Efekty kształcenia są 

natomiast zbiorem wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, jakie student 

powinien posiąść po zrealizowaniu określonego Programu Studiów w procesie uczenia się.  

W przypadku braku ministerialnie określonych efektów kształcenia dla danego kierunku  

(w odniesieniu do kierunków nieregulowanych przez standardy lub wzorcowe efekty 

kształcenia) efekty kształcenia powinny być stworzone w oparciu o najlepszą wiedzę  

i doświadczenie Uczelni. Dodatkowo, w przypadku opisanym powyżej, efekty te należy 

weryfikować corocznie. W celu zapewnienia jak najlepszego kształcenia na kierunkach 

nieregulowanych, wg. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164, poz. 1365 

z późn. zm.). W pracach mających na celu określenie Programu Kształcenia należy 

uwzględnić doświadczenia i wzorce międzynarodowe. 

Kierunkowe efekty kształcenia określają właściwe uchwały Senatu Uczelni, do których 

dostosowane są Programy Studiów, w tym Plany Studiów, odpowiednio do poziomu i profilu 

kształcenia. Wytyczne i wzór opisu efektów kształcenia zawarto w  Uchwale nr 1138 Senatu 

UMW z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów 

dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia (z późn. zm., Uchwała nr 

1441 Senatu UMW z 24 września 2014 r.).  

Szczegółowe efekty kształcenia dla przedmiotów, modułów i praktyk zawodowych 

objętych właściwym Programem Studiów muszą odnosić się do efektów kształcenia 
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określonych w odpowiednim Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 

przepisach wewnętrznych UMW: 

1. dla kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa  

i położnictwa są to standardy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 631); 

2. dla analityki medycznej - Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów analityka 

medyczna, jednolite studia magisterskie – profil praktyczny (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2012 r., Dz.U. 2012, poz. 744) oraz 

Uchwała nr 1299 Senatu UMW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia 

opisów efektów kształcenia dla kierunku analityka medyczna na Wydziale 

Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej UMW; 

3. dla kierunków pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, 

zdrowie publiczne i dietetyka - Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

Wyższego zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

2 listopada 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 253, poz. 1520) oraz Uchwała Senatu nr 1311  

z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia opisów efektów kształcenia dla 

kierunków pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie 

publiczne i dietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMW; 

4. dla studiów doktoranckich – Uchwała nr 1217 Senatu UMW z dnia 31 października 

2012 r., w sprawie zatwierdzenia opisów efektów kształcenia dla studiów 

doktoranckich na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego UMW; 

5. dla studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu – Uchwała 

nr 1330 Senatu UMW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia programów 

kształcenia z efektami kształcenia studiów podyplomowych na Wydziale Nauk  

o Zdrowiu, od roku akademickiego 2013/2014; na Wydziale Lekarskim Kształcenia 

Podyplomowego studia podyplomowe są realizowane we współpracy z innymi 

uczelniami na podstawie umów o współpracy edukacyjnej (np. nr 8/04/2013);  

6. dla praktyk zawodowych (w tym staży podyplomowych): 
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- praktyki zawodowe dla kierunków regulowanych muszą być zgodne ze standardami 

kształcenia dla tych kierunków (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 9 maja 2012 r.; Dz.U. z 2012, poz. 631): 

- dwusemestralne praktyczne nauczanie studentów kierunków lekarskiego i lekarsko -

dentystycznego przewiduje nowelizacja Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity z późn. zm.; Dz.U. 1997, nr 28, poz. 152); 

ramowy program, czas trwania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, 

sposób odbywania i dokumentowania tego stażu określa Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza 

dentysty (Dz.U. 2012, poz. 1082; z późn. zm., Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 

23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty); sposób i 

szczegółowy tryb zgłaszania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i 

Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) oraz przeprowadzania LEK 

i LDEK, w tym okres, w którym powinny być wyznaczone ich terminy, określa 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego 

Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. 

2012, poz. 903); 

- sześciomiesięczną praktykę (staż) w aptece studentów kierunku farmacja reguluje 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece, z dnia 16 

lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, poz. 215) oraz Zarządzenie nr 20/XV R/2013 Rektora 

UMW z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie organizacji 6-miesięcznych praktyk 

zawodowych realizowanych w aptece przez studentów kierunku Farmacja po obronie 

pracy magisterskiej; 

 - wymiar praktyk zawodowych uczestników studiów doktoranckich określa Uchwała 

nr 1292 Senatu UMW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wymiaru praktyk 

zawodowych doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; 

- pozostałe praktyki reguluje Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora AM we 

Wrocławiu z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych 
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studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie  

pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego  

i praktyk realizowanych przez studentów studiów III stopnia).  

 

Programy kształcenia poszczególnych przedmiotów, modułów i praktyk zawodowych 

przedstawiane są w formie sylabusów. Każda osoba odpowiedzialna za przedmiot, moduł lub 

praktykę zawodową zobowiązana jest do opracowania sylabusa, zgodnie z obowiązującym  

w UMW wzorem (arkusz sylabusa przyjęty Uchwałą nr 1441 Senatu UMW z dnia 24 

września 2014 r.). Dla przedmiotów i modułów prowadzonych przez zespoły nauczycieli 

akademickich kierownik jednostki wyznacza spośród nich osobę odpowiedzialną za ten 

przedmiot lub moduł, tzw. „koordynatora”. 

Za treść sylabusów odpowiadają prowadzący poszczególne przedmioty lub moduły oraz 

kierownicy jednostek, którym powierzono ich realizację. Za treść sylabusa do praktyki 

zawodowej odpowiada koordynator tych praktyk na wydziale. 

4.1.2. Doskonalenie i okresowy przegląd programów studiów i 

sylabusów 

Podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia (Dz.U. 2014,  poz. 1370). 

Dziekan po zasięgnięciu opinii nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia  

na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem opinii nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego, 

przedkłada Radzie Wydziału na koniec roku akademickiego ocenę realizacji zakładanych 

efektów kształcenia. Wnioski z tej oceny uwzględniane są przy doskonaleniu Programu 

Kształcenia.  
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Wydział prowadzący kierunek studiów w celu doskonalenia Programu Kształcenia 

może dokonywać w nim zmian w zakresie zakładanych efektów kształcenia właściwych dla 

tego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia. Następuje to w wybranych efektach 

kształcenia dla obszarów kształcenia, do których został przyporządkowany ten kierunek 

studiów. Przy doskonaleniu Programu Kształcenia uwzględnia się wnioski z analizy 

zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników 

monitorowania karier zawodowych absolwentów. Zakres zmian w Programie Kształcenia 

oraz tryb ich wprowadzania określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 

kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014,  poz. 1370). 

Programy Studiów oraz sylabusy do przedmiotów, modułów (w tym fakultatywnych)  

i praktyk zawodowych raz do roku podlegają ocenie przez Wydziałową Komisję Dydaktyczną 

lub powołane przez Dziekana Zespoły Programowe. W ich skład wchodzą nauczyciele 

akademiccy o dużym doświadczeniu zawodowym, m.in. wliczani do minimum kadrowego, 

oraz przedstawiciele studentów. Powyższe zespoły kolegialne przeprowadzają porównawczą 

ocenę standardów kształcenia odnośnie danego kierunku na Wydziale/w Uczelni ze 

standardami ogólnokrajowymi. W kwestii zarządzania jakością kształcenia  

i opracowania metod weryfikacji efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach, 

uwzględnia się ECTS Users’ Guide (Luxembourg Office for Official Publications of the 

European Communities, 2009) oraz nowe Europejskie Standardy i Wskazówki dotyczące 

Zapewnienia Jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area –  ESG).  

W procesie przeglądu i doskonalenia Programów Studiów brane są również pod uwagę opinie 

i sugestie interesariuszy zewnętrznych. 

Opinie i wnioski do przedłożonych dokumentów oraz propozycje zmian 

przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej lub Zespołu Programowego przekazuje 

właściwemu Dziekanowi i Radzie Wydziału przed podjęciem uchwały dotyczącej Planów  

i Programów Studiów.  
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4.2.  Organizacja procesu kształcenia 

Za organizację i nadzór nad procesem kształcenia na poszczególnych rodzajach  

i kierunkach studiów odpowiadają Dziekani. Za zapewnienie sprawnej obsługi 

administracyjnej procesu dydaktycznego odpowiadają kierownicy dziekanatów. 

4.2.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164, 

poz. 1365 z późn. zm.); 

2) Uchwała nr 1088 Senatu AM we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 r., w sprawie 

wprowadzenia w życie „Regulaminu studiów podyplomowych”; 

3) Uchwała nr 1365 Senatu UMW z dnia 22 stycznia 2014 r., w sprawie ustalenia 

warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie (trzeciego stopnia)  

w roku akademickim 2014/2015; 

4) Zarządzenie nr 28/XV R/2013 Rektora UMW z dnia 15 maja 2013 r., w sprawie 

wprowadzenia do systemu zarządzania jakością „Księgi Jakości EN ISO 9001:2008” – 

edycja siódma. 

Ogólne warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe określa art. 169. ust. 1. Ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym, natomiast warunki i tryb na studia doktoranckie określa  

art. 196.  

Ramowe zasady przyjmowania na I rok studiów opisano w procedurze - Proces 

dydaktyczny (Księga Jakości EN ISO 9001:2008 wyd. VII, Zarządzenie nr 28/XV R/2013 

Rektora UMW z dnia 15 maja 2013 r.). Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na wszystkie 

kierunki studiów wyższych realizowanych w Uczelni na dany rok akademicki określają 

uchwały Rad Wydziałów w sprawie warunków rekrutacji, przyjmowane następnie uchwałą 

Senatu Uczelni. 
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Warunki rekrutacji na studia podyplomowe ustala Studium Kształcenia 

Podyplomowego, które zatwierdza Rada Wydziału, a następnie przejmuje Senat Uczelni. 

Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadza kierownik Studium, natomiast proces 

rekrutacji odbywa się w Studium Kształcenia Podyplomowego.  

4.2.2. Tok studiów 

Podstawa prawna: 

1) Uchwała nr 1088 Senatu AM we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 r. w sprawie 

wprowadzenia w życie „Regulaminu studiów podyplomowych”; 

2) Uchwała nr 1390 Senatu UMW z dnia 26 marca 2014 r., w sprawie Regulaminu 

studiów III-go stopnia – doktoranckich  UMW obowiązującego od roku 

akademickiego 2014/2015; 

3) Uchwała nr 1403 Senatu UMW z dnia 30 kwietnia 2014 r., w sprawie Regulaminu 

studiów UMW, obowiązującego od roku akademickiego 2014/2015; 

4) Zarządzenie nr 28/XV R/2013 Rektora UMW z dnia 15 maja 2013 r., w sprawie 

wprowadzenia do systemu zarządzania jakością „Księgi Jakości EN ISO 9001:2008” – 

edycja siódma. 

Ogólne zasady przebiegu studiów opisuje procedura - Proces dydaktyczny (Księga 

Jakości EN ISO 9001:2008, wyd. VII), wprowadzona Zarządzeniem nr 28/XV R/2013 

Rektora UMW z dnia 15 maja 2013 r. Szczegółowe zasady dotyczące toku studiów, w tym 

Indywidualnego Toku Studiów (ITS) i Indywidualnego Rozkładu Zajęć (IRZ) określa 

Regulamin Studiów (Uchwała nr 1403 Senatu UMW z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Ponadto, 

szczegółowe zasady toku studiów doktoranckich określa Regulamin Studiów III stopnia 

(Uchwała nr 1390 Senatu UMW z dnia 26 marca 2014 r.), natomiast studiów podyplomowych 

odnośny regulamin (Uchwała nr 1088 Senatu AM we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 

r.). 

Studia podyplomowe, dla których wymagana jest zgoda ministra, tworzy i znosi Senat 

UMW na wniosek właściwego Prorektora. Studia podyplomowe inne niż w/w tworzy  
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i likwiduje Rektor, na wniosek właściwego Prorektora, na podstawie zarządzenia. Nadzór nad 

studiami podyplomowymi w Uczelni sprawuje właściwy Prorektor. Nadzór nad studiami 

podyplomowymi na wydziale sprawuje Dziekan.  

4.2.2.1. Harmonogramy 

Podstawa prawna: 

1) Uchwała nr 1403 Senatu UMW z dnia 30 kwietnia 2014 r., w sprawie Regulaminu 

studiów UMW, obowiązującego od roku akademickiego 2014/2015; 

2) Uchwała nr 1418 Senatu UMW z dnia 25 czerwca 2014 r., w sprawie zasad ustalania 

zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego  

we Wrocławiu, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków,  

w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania 

godzin dydaktycznych oraz zasad powierzania i rozliczania zajęć w godzinach 

ponadwymiarowych w roku akademickim 2014/2015. 

W zakresie przepisów wewnętrznych Uczelni określających procedury dotyczące 

harmonogramów, tj. zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, 

rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań 

dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych  

i liczebności grup studenckich oraz zasad powierzania i rozliczania zajęć w godzinach 

ponadwymiarowych, także podziału kierunków na grupy dydaktyczne, określa Uchwała nr 

1418 Senatu UMW z 25 czerwca 2014 r.  

4.2.2.2. Zaliczenia i egzaminy 

Podstawa prawna: 

1) Uchwała nr 1403 Senatu UMW z dnia 30 kwietnia 2014 r., w sprawie Regulaminu 

studiów UMW, obowiązującego od roku akademickiego 2014/2015. 
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Ogólne zasady oceny postępów w nauce znajdują się w obowiązującym na dany rok 

Regulaminie Studiów wprowadzonym uchwałą Senatu UMW, natomiast szczegółowe 

procedury dotyczące zaliczenia i/lub egzaminu zamieszcza się na bieżąco w sylabusach oraz  

w regulaminach przedmiotów.  

Potwierdzeniem zaliczenia zajęć jest wpis w indeksie oraz w karcie okresowych 

osiągnięć studenta dokonany przez osobę odpowiedzialną za nauczanie przedmiotu  

lub koordynatora modułu. Zaliczenie praktyk zawodowych potwierdza koordynator praktyk, 

natomiast praktyk w ramach programu Erasmus+ wydziałowy koordynator programu 

Erasmus. W momencie uruchomienia Wirtualnej Uczelni potwierdzeniem zaliczenia zajęć 

będzie wpis w systemie elektronicznym, którego zasady określi osobna procedura. 

Wyniki zaliczeń i egzaminów przekazywane są do właściwego dziekanatu w formie 

protokołu oraz wpisywane do indywidualnej dokumentacji studenta - indeksu, karty 

okresowych osiągnięć. 

Dziekan lub Prodziekan ds. Dydaktyki na podstawie wyników z egzaminów, zaliczeń 

 i praktyk zawodowych dopuszczają studenta do wpisu na kolejny semestr/rok lub do obrony 

pracy dyplomowej zgodnie z Regulaminem Studiów.  

4.2.3. Dyplomowanie 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003,  nr 65 poz. 595 ze zm.); 

2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.  

w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków 

wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw 

ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. 

2011, nr 196 poz. 1167); 

3) Uchwała nr 1088 Senatu AM we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 r. w sprawie 

wprowadzenia w życie „Regulaminu studiów podyplomowych”; 



 
 
   

 
 

Projekt pn. „Zintegrowany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
 

ul. Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław 
www.umed.wroc.pl/pokl, e-mail: pokl@umed.wroc.pl 

St
ro

na
22

 

4) Uchwała nr 1390 Senatu UMW z dnia 26 marca 2014 r., w sprawie Regulaminu 

studiów III-go stopnia – doktoranckich  UMW obowiązującego od roku 

akademickiego 2014/2015; 

5) Zarządzenie nr 22/XV R/2011 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 30 maja 2011 r.  

w sprawie Elektronicznego albumu studentów i Elektronicznej księgi dyplomów; 

6) Zarządzenie nr 48/XV R/2012 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2012 r.,  

w sprawie zasad poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych i innych 

przygotowanych przez studentów oraz rozpraw doktorskich przygotowywanych przez 

osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora. 

Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie osiągnięcia przez dyplomanta 

efektów kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w zakresie 

określonym Programem Kształcenia dla danego kierunku, stopnia i profilu, obejmującym cały 

tok studiów.  

Tytuły zawodowe nadawane absolwentom, warunki wydawania dyplomów  

i suplementów oraz wzór suplementu do dyplomu określa Rozporządzenie Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz.U.2011, nr 196, poz. 1167).  

Ogólne zasady dyplomowania określa Regulamin Studiów. Szczegółowe zasady 

dyplomowania znajdują się w Regulaminach Dyplomowania dla poszczególnych kierunków. 

Uzupełniają je zasady poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych i innych 

przygotowanych przez studentów oraz rozpraw doktorskich przygotowywanych przez osoby 

ubiegające się o nadanie stopnia doktora obowiązujące w oparciu o Zarządzenie nr 48/XV 

R/2012 Rektora UMW z dnia 20 lipca 2012 r. 

Ponadto w Uczelni funkcjonuje elektroniczny album studentów oraz elektroniczna 

księga dyplomów, wprowadzone Zarządzeniem nr 22/XV R/2011 Rektora AM we Wrocławiu 

z dnia 30 maja 2011 r. 

W odniesieniu do studiów doktoranckich, zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

z 2003, nr 65 poz. 595 ze zm.) stopień doktora otrzymuje doktorant, który zdał egzaminy 

doktorskie oraz przedstawił i obronił rozprawę doktorską. Absolwenci studiów doktoranckich 
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otrzymują dyplom odpowiednio doktora nauk medycznych, doktora nauk farmaceutycznych 

lub doktora nauk o zdrowiu. 

W przypadku studiów podyplomowych, zgodnie z Uchwałą nr 1088 Senatu AM we 

Wrocławiu z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu 

studiów podyplomowych”, po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo 

ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest 

spełnienie wszystkich wymogów określonych planem studiów  

i programem kształcenia, zgodnie z zasadami weryfikowania efektów kształcenia,  

w szczególności uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów i zaliczenie praktyk, 

zdanie egzaminu końcowego lub napisanie i obrona pracy dyplomowej, w terminie 

określonym przez kierownika studiów podyplomowych. 

4.2.4. Funkcjonowanie systemu antyplagiatowego 

Podstawa prawna: 

1) Zarządzenie nr 48/XV R/2012 Rektora UMW z dnia 20 lipca 2012 r., w sprawie zasad 

poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych i innych przygotowanych 

przez studentów oraz rozpraw doktorskich przygotowywanych przez osoby ubiegające 

się o nadanie stopnia doktora. 

Funkcjonowanie programu antyplagiatowego w formie Systemu Antyplagiatowego 

reguluje Zarządzenie nr 48/XV R/2012 Rektora UMW z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie 

zasad poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych i innych przygotowanych 

przez studentów oraz rozpraw doktorskich przygotowywanych przez osoby ubiegające się  

o nadanie stopnia doktora.  

Każda praca dyplomowa i rozprawa doktorska, przed oceną promotora  

i recenzenta, poddawana jest sprawdzeniu w programie antyplagiatowym, które zapewnia 

kontrolę samodzielności i oryginalności prac dyplomowych. Operatorem programu  

w rozumieniu w/w Zarządzenia jest w szczególności promotor pracy dyplomowej. Promotor, 
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po sprawdzeniu pracy dyplomowej w Systemie Antyplagiatowym, wypełnia Protokół Oceny 

Oryginalności Pracy, stanowiący załącznik do Zarządzenia. 

4.2.5. Ocena prac dyplomowych 

Ocena zewnętrzna prac dyplomowych z wykorzystaniem wzajemnej recenzji naukowej 

jest sposobem kontroli ich jakości. Kompetentne i rzetelne recenzowanie prac zapobiega ich 

nieprawidłowościom oraz wpływa na podniesienie poziomu prac dyplomowych. Z tych 

powodów zalecane jest wprowadzenie systemu wzajemnej wymiany prac dyplomowych 

przeznaczonych do recenzji z innymi medycznymi uczelniami wyższymi, w celu 

potwierdzenia prawidłowości recenzji wydanej w uczelni macierzystej. Wprowadzenie „peer 

review” w Uczelni umożliwia zapis w Regulaminie Studiów, w części XII dotyczącej prac 

dyplomowych. 

4.2.6. Praktyki zawodowe 

Podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece, z dnia 16 

lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, poz. 215); 

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu 

podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2012 poz. 1082, z późn. zm., 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego 

lekarza i lekarza dentysty); 

3) Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r.  

w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem 

sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla 

studentów Wydziału Farmaceutycznego i praktyk realizowanych przez studentów 

studiów III stopnia), 

4) Zarządzenie nr 20/XV R/2013 Rektora UMW z dn. 26 kwietnia 2013 r.  

w sprawie organizacji sześciomiesięcznych studenckich praktyk zawodowych 



 
 
   

 
 

Projekt pn. „Zintegrowany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
 

ul. Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław 
www.umed.wroc.pl/pokl, e-mail: pokl@umed.wroc.pl 

St
ro

na
25

 

realizowanych w aptece przez studentów kierunku Farmacja po obronie pracy 

magisterskiej; 

5) Zarządzenie Rektora UMW nr 51/XV R/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia „Zasad realizacji Programu Erasmus+”; 

6) Uchwała nr 1292 Senatu UMW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wymiaru 

praktyk zawodowych doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Organizację praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych 

praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału 

Farmaceutycznego  i praktyk realizowanych przez studentów studiów III stopnia) reguluje 

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r., 

natomiast dla kierunku Farmacja zagadnienia związane z praktykami zawodowymi reguluje 

Zarządzenie nr 20/XV R/2013 Rektora UMW z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

organizacji 6-miesięcznych praktyk zawodowych realizowanych w aptece przez studentów 

kierunku Farmacja po obronie pracy magisterskiej. 

Uchwałą Rady Wydziału, a następnie Zarządzeniem Rektora wprowadza się wzór karty 

praktyki zawodowej. 

Dodatkowo Uczelnia uczestniczy w realizacji programu Erasmus+, w ramach którego 

studenci oraz absolwenci mogą podjąć praktykę zagraniczną. Zasady rekrutacji programu 

reguluje Zarządzenie nr 51/XV R/2014 Rektora UMW z dnia 30 lipca 2014 r. 

4.2.7.  Potwierdzanie efektów uczenia się  

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164, 

poz. 1365 z późn. zm.). 

Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym Uczelnia ma obowiązek 

potwierdzania efektów uczenia się. Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności  

i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. 
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Zgodnie z art. 170 f. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym senat uczelni określa organizację 

potwierdzania efektów uczenia się, w tym: 

1) zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się; 

2) sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. 

System organizacji potwierdzania efektów uczenia się na Uczelni jest obecnie  

w opracowaniu, przy czym efektów uczenia nie potwierdza się na następujących kierunkach 

studiów: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmaceutycznym, pielęgniarstwie  

i położnictwie oraz analityce medycznej. 

4.3. Zasoby 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164, 

poz. 1365 z późn. zm.); 

2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia (Dz.U. 2014,  poz. 1370); 

3) Uchwała nr 1155 Senatu AM we Wrocławiu z dnia 28.05.2012 r. w sprawie zasad 

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć 

dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań 

dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych 

i liczebności grup studenckich, oraz zasad powierzania i rozliczania zajęć w godzinach 

ponadwymiarowych na rok akademicki 2012/2013; 

4) Statut UMW z dnia 17.09.2012 r. (załącznik do uchwały nr 1324 Senatu UMW z dnia 

25 września 2013 r.). 
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4.3.1. Kadra naukowo-dydaktyczna i dydaktyczna 

4.3.1.1. Nabór  

Zatrudnienie nauczycieli akademickich w jednostkach organizacyjnych Uczelni odbywa 

się na zasadach: 

1. Postępowania konkursowego (zgodnie z zapisem art. 118a Ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym) w przypadku zatrudnień w wymiarze przewyższającym pół 

etatu. 

2. Poza postępowaniem konkursowym, za zgodą Rektora Uczelni, możliwość ta 

dotyczy zatrudnień: 

● w przypadku wymiaru nie przekraczającego pół etatu; 

● osób, które nabyły uprawnienia emerytalne i ponownie będą zatrudnione na 

tym samym stanowisku; 

● osób ponownie zatrudnionych na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia 

umowa o pracę była zawarta na czas nie krótszy niż trzy lata. 

W celu ubiegania się o zatrudnienie kierownik danej jednostki organizacyjnej występuje 

z wnioskiem do Rektora Uczelni o przyznanie etatu dołączając plan obciążenia 

dydaktycznego na cały rok akademicki. Dział Spraw Pracowniczych do wniosku załącza 

wykaz pracowników zatrudnionych z obliczonym pensum dydaktycznym dla każdego 

stanowiska wg. Uchwały nr 1155 Senatu AM we Wrocławiu z dnia 28 maja 2012 r.  

Po zestawieniu pensum i obciążenia  dana jednostka musi posiadać odpowiednią liczbę 

godzin ponad pensum, które są podstawą do podjęcia decyzji. Wniosek, pozytywnie 

zaopiniowany przez Rektora Uczelni, otrzymuje Dziekanat odpowiedniego Wydziału, co 

stanowi podstawę do ogłoszenia konkursu na stanowisko określone we wniosku kierownika. 

Po procedurze konkursowej przeprowadzonej na podstawie Regulaminu konkursowego 

obowiązującego w Uczelni (wg Statutu Uczelni z dnia 17 września 2012 r.) i po pozytywnej 

opinii Rady Wydziału decyzje o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Czas zatrudnienia na 

stanowisku ustala się na podstawie Statutu Uczelni. W przypadku zatrudnienia na etacie 
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profesora zwyczajnego stosunek pracy wygasa z mocy prawa z dniem ukończenia przez 

pracownika 70 lat. 

Zatrudnienia na etaty nauczycieli akademickich ściśle wiążą się z polityką kadrowo-

finansową Uczelni. W tym celu Dział Spraw Pracowniczych sporządza plan zatrudnienia 

(przewidywany na dany rok akademicki), w celu wyliczenia wydatków związanych  

z zatrudnieniem. Plan ujmuje też wydatki związane z awansowaniem na wyższe stanowiska. 

4.3.1.2. Minimum kadrowe 

Warunki, jakie musi spełniać podstawowa jednostka organizacyjna Uczelni w zakresie 

minimum kadrowego, by prowadzić studia na określonym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku  

i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014,  poz. 1370). Proporcje liczby nauczycieli akademickich 

zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów na danym kierunku studiów nie 

mogą być mniejsze niż 1:60 – dla kierunków studiów w obszarze nauk medycznych i nauk  

o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, z wyjątkiem kierunków lekarskiego i lekarsko-

dentystycznego, dla których proporcja ta nie może być mniejsza niż 1:40. 

4.3.1.3. Ocena  

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, nr 

164, poz. 1365 z późn. zm.); 

2) Uchwała nr 1389 Senatu UMW z dnia 26.03.2014 r., w sprawie ustalenia kryterium 

punktowego dla okresowej oceny nauczycieli akademickich. 

W Uczelni przeprowadza się ocenę kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej 

zgodnie z art. 132 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ocenę nauczycieli akademickich 

przeprowadzają odpowiednie Komisje Wydziałowe ds. oceny na podstawie złożonej przez 

nauczyciela ankiety okresowej. Ankieta obowiązująca w Uczelni jest zatwierdzona przez 
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Senacką Komisję ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej i Senat (Uchwała nr 1389 

Senatu UMW z dnia 26 marca 2014 r.). Ocenie podlegają działalność naukowa, dydaktyczna  

i organizacyjna. Ocena dokonywana jest na podstawie arkusza ocen, opinii kierownika 

jednostki oraz oceny studentów. Komisje mogą utrzymać ocenę z arkusza lub dokonać jej 

zmiany. Uzyskana ocena wskazuje na stopień zaangażowania nauczyciela akademickiego  

w obszarze  rozwoju naukowego, działalności dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej.  

Ocena negatywna oznacza zagrożenie rozwiązania stosunku pracy. Aktualnie Senacka 

Komisja Rozwoju Kadry Akademickiej zaakceptowała najnowszą wersję oceny pracownika 

naukowo-dydaktycznego (podstawa prawna - Uchwała nr 1389 Senatu UMW z dnia 26 marca 

2014 r.) 

4.3.1.4. Doskonalenie zawodowe 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164, 

poz. 1365 z późn. zm.), 

2) Statut UMW z dnia 17 września 2012 r. (załącznik do uchwały nr 1324 Senatu UMW 

z dnia 25 września 2013 r.). 

Doskonalenie zawodowe kadry naukowo-dydaktycznej pozostaje w gestii kierownika 

katedry oraz samego nauczyciela akademickiego. Uczelnia poprzez odnoszenie się do 

podstaw prawa, a także do własnego Statutu, umożliwia nauczycielom akademickim 

doskonalenie zawodowe poprzez: 

● przydzielanie urlopów naukowych, za zgodą Kierownika Katedry i Rektora 

możliwe jest złożenie przez nauczyciela akademickiego wniosku o przyznanie 

urlopu: 

1) płatnego, przyznawanego jeden raz na 7 lat zgodnie z art. 134 Ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym; 

2) bezpłatnego, przyznawanego nie dłużej niż na dwa lata, którego zasady określa 

Statut Uczelni. 
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● zezwalanie i opłacanie ze środków statutowych aktywnego uczestnictwa  

w konferencjach, zjazdach, szkoleniach, zarówno z zakresu dydaktycznego  

jak i związanego z pracą naukową; 

● możliwość uzyskiwania środków finansowych na badania naukowe z funduszy 

uczelnianych, a także brania udziału w grantach ministerialnych, których pula 

rozdzielana jest przez Uczelnię; 

● możliwość wymiany międzynarodowej kadry w ramach programu ERASMUS+. 

Kierownik Katedry/Zakładu odpowiedzialny jest za obsadę zajęć dydaktycznych przez 

nauczycieli akademickich posiadających stosowne kwalifikacje i kompetencje zawodowe, 

niezbędne dla prowadzonego przedmiotu.  

4.3.1.5. Wsparcie dla kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej 

nauczającej w języku angielskim 

Obecnie w strukturze UMW funkcjonuje Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz 

Sekcje ds. Kształcenia w Języku Angielskim na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale 

Lekarsko-Stomatologicznym, zajmujące się obsługą studiów w języku angielskim.  

Idea ewentualnego przeprowadzenia kursów z medycznego języka angielskiego dla kadry 

naukowo-dydaktycznej spotyka się z pozytywną odpowiedzią kadry UMW  

i mogłaby wpłynąć na rozwój kadry. 

4.3.2. Kadra administracyjna 

4.3.2.1. Nabór  

Zatrudnienie pracowników administracyjnych w Uczelni odbywa się na podstawie 

Kodeksu pracy Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.3.2.2. Ocena i mechanizmy motywacyjne 

W ramach Zadania 3 "Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uniwersytetem 

Medycznym we Wrocławiu" opracowywane jest wdrożenie modelu zarządzania zasobami 
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ludzkimi poprzez zwiększenie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w okresie 24 

miesięcy realizacji projektu, który obejmuje ocenę kadry administracyjnej oraz mechanizmy 

motywacyjne. Aktualnie na Uczelni poza systemem premiowym nie funkcjonuje inny 

mechanizm motywacyjny obejmujący pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi. 

4.3.2.3. Doskonalenie zawodowe 

Podstawa prawna: 

1) Zarządzenie nr 11 Dyrektora Administracyjnego AM we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 

2005 r. w sprawie dofinansowania opłaty za naukę i udzielania urlopów szkoleniowych 

dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 

2) Zarządzenie nr 17/ZK/2014 Kanclerza UMW z dnia 26 czerwca 2014 r w sprawie 

zasad delegowania pracowników UMW niebędących nauczycielami akademickimi do 

udziału w szkoleniach zewnętrznych. 

Uczelnia wspiera rozwój zawodowy kadry administracyjnej poprzez dofinansowanie 

opłat za naukę, której celem jest nabycie kompetencji związanych  

z wykonywaną pracą. Dodatkowo możliwe jest oddelegowanie pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi do udziału w szkoleniach zewnętrznych. Procesy te zostały ujęte 

w aktach prawnych wymienionych powyżej. 
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4.3.3. Infrastruktura: ocena dostosowania do potrzeb 

dydaktycznych 

4.3.3.1. Sale, laboratoria, pracownie wykorzystywane w procesie 

dydaktycznym  

Podstawa prawna: 

1) Zarządzenie nr 30/XIV R/2010 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2010 r.  

w sprawie rezerwacji sal wykładowych. 

Od 2009 roku Dział Spraw Studenckich przejął obowiązek nadzoru nad 

wykorzystaniem sal dydaktycznych i prowadzenia harmonogramu w tym zakresie. 

Zasady udostępniania sal wykładowych zlokalizowanych na terenie zakładów i klinik 

UMW mających powyżej 100 miejsc reguluje Zarządzenie nr 30/XIV R/2010 Rektora AM 

we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2010 r. Uczelnia dysponuje 10 salami wykładowymi, 

wyposażonymi w systemy multimedialne i nagłośnienie, które można wykorzystać do celów 

dydaktycznych lub pozadydaktycznych. Aby dokonać rezerwacji, należy wypełnić formularz 

wynajmu sali i przekazać do Kierownika Działu Spraw Studenckich. Wynajem sali możliwy 

jest na podstawie zawarcia umowy pomiędzy Uczelnią a wynajmującym oraz uiszczenia 

opłaty wg ustalonego cennika wysokości opłat. Na stronie internetowej Działu Spraw 

Studenckich udostępniony jest aktualny harmonogram rezerwacji poszczególnych sal 

wykładowych na bieżący semestr roku akademickiego. 

W ramach prac Biura Planowania i Zarządzania Majątkiem podczas realizacji projektu 

pn. ,,Zintegrowany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu” 

opracowany został dokument "Zestawienie dydaktycznych zasobów uczelni", w którym 

przedstawiono zestawienie pomieszczeń dydaktycznych Uczelni – sal seminaryjnych, 

ćwiczeniowych, konferencyjnych, bibliotek oraz pokoi edukacyjnych, z podziałem na 

poszczególne wydziały. W dokumencie przedstawiono także opis wyposażenia każdej z sal.  

Wykorzystanie sal seminaryjnych i ćwiczeniowych uzgadniane jest z Dziekanatami, bądź 

Kierownikami Katedr. 
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4.3.3.2. Biblioteka 

Podstawa prawna: 

1)   Statut UMW z dnia 17 września 2012 r. (załącznik do uchwały nr 1324 Senatu UMW  

z dnia 25 września 2013 r.). 

2)   Regulamin systemu Bibliotecznego UMW.  

 

Biblioteka stanowi podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, 

pełni funkcję ośrodka informacji naukowej i ogólnodostępnej biblioteki naukowej. 

W strukturze UMW znajduje się Biblioteka Główna oraz filie Biblioteki tworzone  

w innych jednostkach Uczelni, zgodnie z potrzebami tych jednostek. W jednostkach 

organizacyjnych, w których nie funkcjonują jednostki biblioteczne, mogą być tworzone 

księgozbiory depozytowe wypożyczone z Biblioteki Głównej na tzw. rewersy 

długoterminowe. 

Studenci, doktoranci i pracownicy Uczelni mogą korzystać z systemu biblioteczno-

informacyjnego zgodnie z zasadami udostępniania zbiorów bibliotecznych na miejscu  

i wypożyczeń na zewnątrz oraz w dostępie sieciowym. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych 

może odbywać się poprzez korzystanie w czytelniach, wypożyczenie indywidualne, 

wypożyczenie międzybiblioteczne. Biblioteka podlega Prorektorowi ds. Nauki. 

4.3.3.3. Infrastruktura kliniczna własna i współpracująca z UMW oraz 

zasady korzystania z infrastruktury zewnętrznej 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991 nr 91, 

poz. 408 z późn. zm.); 

2) Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r.  

w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem 
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sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla 

studentów Wydziału Farmaceutycznego i praktyk realizowanych przez studentów 

studiów III stopnia). 

Studenci UMW korzystają z zewnętrznej infrastruktury szpitalnej w zakresie odbywania 

zajęć klinicznych oraz praktyk zawodowych. Wykorzystaniu podlegają oddziały szpitalne 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego (USK), 

Samodzielnego Szpitala Klinicznego Nr 1 (SPSK1), Stomatologicznego Centrum Transferu 

Technologii, a także klinik, oddziałów, poradni, pracowni na tzw. ,,bazie obcej”. 

Zakres udostępnienia oddziałów szpitali na potrzeby wykonywania zadań 

dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń medycznych 

regulowany jest na podstawie odrębnych umów. Rolę koordynatora działań związanych  

z zawieraniem umów z USK oraz SPSK1 pełni Zespół do Spraw Nadzoru nad Szpitalami 

Klinicznymi. Zawieranie umów z innymi szpitalami koordynują Dziekani wydziałów.  

5. Wsparcie dla studentów 

5.1. Pomoc materialna 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2013, poz. 

1456, z późn. zm.); 

2) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 182  

z późn. zm.); 

3) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 

572 z późn. zm.); 

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r.  

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 

2013, poz. 3); 
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5) Zarządzenie nr 68/XV R/2014 Rektora UMW z dnia 29 października 2014 r.  

w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu od roku akademickiego 2014/2015’’; 

6) Zarządzenie nr 72/XV R/2014 Rektora UMW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie 

ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do 

ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości zapomogi i stypendium 

specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych 

studentów, wypłacanych z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów  

i doktorantów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 

2014/2015; 

7) Zarządzenie nr 81/XV R/2014 Rektora UMW z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie 

wysokości stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego w zwiększonej 

wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom 

studencki) dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wypłacanego ze 

środków Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów w roku 

akademickim 2014/2015. 

W UMW pomoc materialna przyznawana jest studentom studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych ze środków Funduszu Pomocy Materialnej (FPM), przeznaczonych na ten 

cel z Budżetu Państwa. Podziału dotacji dokonuje Rektor, w porozumieniu z samorządem 

studentów i samorządem doktorantów. 

W ramach środków FPM student może ubiegać się o pomoc materialną w formie: 

1)  stypendium socjalnego, w tym stypendium socjalnego w zwiększonej 

wysokości 

z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim  lub innym obiekcie niż Dom Studencki; 

2)  stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 
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3)  stypendium rektora dla najlepszych studentów; 

4) zapomogi.  

Rolę koordynatora zagadnień związanych z przyznaniem pomocy materialnej dla 

studentów sprawuje Dział Spraw Studenckich. Wszelkie dokumenty związane z ubieganiem 

się o przyznanie pomocy materialnej oraz terminy składania wniosków dostępne są na stronie 

internetowej działu, a także na stronach wydziałów. Wnioski o przyznanie stypendium 

studenci składają w dziekanacie wydziału. Decyzję dotyczącą przyznania stypendium wydaje 

Dziekan wydziału na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej. 

5.2. Pomoc w zakresie zakwaterowania w domach 

studenckich 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572 

z późn. zm.) - art. 14, 66 i 182. 

2) Zarządzenie nr 69/XV R/2013 Rektora UMW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie 

zasad zakwaterowania w domach studenckich, wnoszenia i ustalania wysokości opłat 

za zakwaterowanie oraz regulaminu domów studenckich. 

Zasady korzystania z domów studenckich określone są w ,,Regulaminie mieszkańca 

domu studenckiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu’’. Ustalenia dotyczące 

wysokości opłat za zakwaterowanie zawarte są w ,,Zasadach wnoszenia i ustalania wysokości 

opłat za zakwaterowanie’’. Oba dokumenty są załącznikami do Zarządzenia nr 69/XV R/2013 

Rektora UMW z dnia 26 września 2013r. 

Rolę koordynatora zagadnień związanych z zakwaterowaniem w domach studenckich 

sprawuje Dział Spraw Studenckich. Wszelkie dokumenty związane z ubieganiem się  

o zakwaterowanie oraz terminy składania wniosków regulowane są odpowiednim 

zarządzeniem. 
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5.3. Mechanizmy adaptacji dla studentów pierwszego roku 

Od 2012 roku Samorząd Studentów UMW organizuje na początku roku akademickiego 

spotkania informacyjne dla studentów pierwszego roku. W 2014 roku Samorząd Studentów 

opracował informator dla nowo przyjętych studentów, w którym zawarto informacje 

dotyczące spotkań integracyjnych, organizacji studenckich działających na UMW, a także 

podziału roku akademickiego i sesji egzaminacyjnych. W informatorze znajduje się także 

streszczenie najważniejszych punktów regulaminu studiów oraz mapka  

z oznaczonymi budynkami. 

5.4. Doradztwo w sprawie Indywidualnego Toku Studiów 

i Indywidualnego Rozkładu Zajęć 

Podstawa prawna: 

1) Regulamin studiów UMW (załącznik do uchwały nr 1403 Senatu UMW z dnia 30 

kwietnia 2014 r.); 

2) Zarządzenie nr 65/XV R/2013 Rektora UMW z dnia  16  września 2013 r.  

w sprawie ustalenia wzorów wniosków i decyzji, o których mowa w Regulaminie 

studiów. 

Studenci Uniwersytetu Medycznego mają możliwość korzystania z Indywidualnego 

Toku Studiów (ITS) oraz Indywidualnego Rozkładu Zajęć (IRZ), które umożliwiają 

studentowi indywidualne ustalanie terminów zajęć, zaliczeń oraz egzaminów. Ubieganie się  

o ITS oraz IRZ możliwe jest w ramach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, 

jednolitych studiów magisterskich. Studenci mają możliwość indywidualnego uzgadniania 

sposobów uczestniczenia w zajęciach i zaliczania zajęć oraz dużego wyboru przy doborze 

dodatkowych przedmiotów. Decyzja w sprawie zgody na realizację ITS oraz IRZ udzielana 

jest na wniosek studenta. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wraz ze średnią ocen 

uzyskaną w dotychczasowym toku studiów oraz zaświadczenie wydane przez opiekuna Koła 
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Naukowego i wykaz przedmiotów z wybranej dyscypliny do realizacji w ramach ITS-u. 

Szczegółowe warunki i zasady odbywania studiów w trybie indywidualnym ustala opiekun 

ITS, a zatwierdzane są przez Uczelnianego Koordynatora ITS. W celu zapewnienia wsparcia 

dla studentów realizujących ITS powołano na Uczelni Pełnomocnika Rektora ds. 

Indywidualnego Toku Studiów. 

5.5. Wsparcie studentów niepełnosprawnych 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 

572 z późn. zm.) - art. 13 ust. 1, art. 162. 

Jedną z podstawowych zasad Uczelni jest stworzenie osobom niepełnosprawnym 

warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. W tym 

zakresie w UMW wprowadzono mechanizmy wsparcia studentów z orzeczoną 

niepełnosprawnością, m.in. poprzez dostosowanie materiałów dydaktycznych oraz warunków 

odbywania zajęć, Indywidualny Tok Studiów, Indywidualny Rozkład Zajęć, wsparcie 

materialne (m.in. stypendia socjalne, dofinansowanie czynnego udziału w konferencjach 

naukowych, a także zakup pomocy dydaktycznych ). 

Koordynowaniem zagadnień związanych z udzielaniem pomocy studentom 

niepełnosprawnym zajmuje się Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów 

Niepełnosprawnych.  Zadaniem Pełnomocnika jest informowanie studentów oraz nauczycieli 

akademickich o prawach przysługujących osobom niepełnosprawnym studiującym na 

Uczelni, np. w zakresie prawa do odmiennej formy egzaminu dla studentów słabowidzących 

lub słabosłyszących. Wszystkie działania na rzecz studentów niepełnosprawnych 

konsultowane są z reprezentacją studentów z orzeczoną niepełnosprawnością, stanowiącą dla 

Pełnomocnika grupę doradczą. Studenci podczas spotkań z Pełnomocnikiem informują na 

bieżąco o problemach oraz proponują możliwe rozwiązania. 
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5.6. Rzecznik praw studenta 

Rzecznik praw studenta ma za zadanie promować wysokie standardy etyczne oraz 

efektywne metody rozwiązywania konfliktów i sporów oraz pomagać studentom danego 

wydziału w rozwiązywaniu sporów i konfliktów. Rzecznik podejmuje działania na wniosek 

studenta, samorządu studentów, Rektora, Dziekana oraz z własnej inicjatywy. Do głównych 

zadań rzecznika należy podejmowanie mediacji w sytuacjach konfliktowych oraz 

kryzysowych, prowadzenie rozmów lub konsultacji z zainteresowanymi osobami, 

edukowanie studentów w zakresie ich praw i obowiązków. 

Rzecznicy powoływani są na wydziałach zgodnie z zapotrzebowaniem i na podstawie 

decyzji dziekanów. 

5.7. Przygotowanie do podjęcia pracy, pomoc w znalezieniu 

pracy 

Podstawa prawna: 

1) Zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora UMW z dnia 25 kwietnia 2013 r. (z pózn. zm.) 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu”. 

W 2009 roku powołane zostało w UMW Akademickie Biuro Karier, które wspomaga 

rozwój zawodowy studentów i absolwentów Uczelni. Celem działalności jednostki jest pomoc 

w podejmowaniu decyzji zawodowych, kształtowanie umiejętności niezbędnych do wejścia 

na rynek pracy oraz wspomaganie praktycznego wykorzystania wiedzy w sytuacjach 

zawodowych. Do zadań biura należą m.in. pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy, praktyk  

|i staży (krajowych i zagranicznych), organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów 

kształtujących i rozwijających kompetencje ważne na rynku pracy. Osoby zainteresowane 

mogą także skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym  

z zakresu planowania kariery i rozwoju kompetencji z wykorzystaniem testów 
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psychologicznych oraz uzyskać pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej 

 i w opracowaniu pisemnych aplikacji (CV, list motywacyjny). 

5.8. Wsparcie dla studentów studiujących w języku 

angielskim 

Podstawa prawna: 

1) Uchwała nr 1276 Senatu UMW z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu 

studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obowiązującego od roku 

akademickiego 2013/2014. 

UMW posiada w swojej ofercie studia English Division z programem 6-letnim na 

Wydziale Lekarskim oraz 5-letnim na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym. 

Przed rozpoczęciem nauki studenci mają możliwość odbycia 3-tygodniowych, 

wstępnych kursów przygotowawczych z zakresu biologii, chemii i fizyki, a także 40-

godzinnego, intensywnego kursu języka polskiego, prowadzonego przez Studium Języków 

Obcych. Studenci mają możliwość zakwaterowania w domu studenckim. 

Za opiekę nad studentami English Division odpowiedzialni są wyznaczeni opiekunowie 

lat. Wsparcie dla studentów obcokrajowców realizowane jest także poprzez zamieszczane i 

aktualizowanie niezbędnych informacji ułatwiających adaptację na stronie internetowej 

Uczelni w zakładce dedykowanej studiującym w języku angielskim.  

 W celu  wsparcia studentów zagranicznych, realizujących część procesu kształcenia  

w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w załatwieniu podstawowych formalności 

związanych z ich pobytem oraz pomocy w nowej rzeczywistości kulturowej i językowej 

zalecane jest wprowadzenie programu wsparcia ,,Buddy System” z ramienia Uczelni. 

Studenci biorący udział w programie opiekują się zagranicznymi kolegami i koleżankami  

z uczelni partnerskich, pomagając im odnaleźć się w nowych warunkach. Studenci chcący 

wziąć udział w programie powinni komunikatywnie porozumiewać się w języku obcym – 

angielskim lub innym, umożliwiającym kontakt ze studentami z poszczególnych krajów. 
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Za udział w programie ,,Buddy system” proponowane jest przyznawanie dodatkowych 

punktów dla studentów w razie złożenia aplikacji do programu Erasmus +. Zakres pomocy:  

w czasie opieki polscy studenci pomagają studentom obcokrajowcom w dojeździe do uczelni 

i miejsca zakwaterowania; załatwieniu formalności na uczelni oraz udzielają informacji 

dotyczących korzystania z komunikacji miejskiej, komunikacji telefonicznej, załatwiania 

formalności w różnych instytucjach, a także mogą towarzyszyć w razie konieczności podczas 

wizyty w szpitalu lub na policji. 

5.9. Wsparcie organizacji studenckich 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572 

z późn. zm.) - art. 204 i 205, 

2) Zarządzenie nr 26/XIV R/2009  Rektora AM we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji, działania, finansowania  

i rozwiązywania uczelnianych organizacji, kół naukowych i zespołów studenckich  

i doktoranckich działających na Uczelni. 

 

 Studenci UMW oraz uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do zrzeszania się  

w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz 

zespołach artystycznych i sportowych. Działalność studenckich oraz doktoranckich 

organizacji, zespołów i kół, jest zgodna ze Statutem UMW oraz obowiązującymi w uczelni 

zarządzeniami. Rejestr Uczelnianych Organizacji Studenckich prowadzi Dział Spraw 

Studenckich. Rejestr ten oraz wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie 

internetowej. Decyzje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez 

organy Uczelni na cele studenckie podejmują organy Samorządu Studenckiego. Nadzór nad 

zarządzeniem sprawuje Prorektor ds. Dydaktyki. 

Liczne organizacje studenckie oferują wsparcie zarówno dla studentów pierwszego roku 

(asymilacja, integracja) jak i kolejnych lat (rozwój zainteresowań sportowych  
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i naukowych). Samorząd Studentów corocznie organizuje imprezy integracyjne, a także 

zawody sportowe. Cyklicznymi imprezami organizowanymi przez Samorząd Studentów są: 

narciarski campus zimowy i campus letni, Medikalia, Premedykacja i Remedykacja. 

Wrocławski oddział IFMSA-Poland corocznie oferuje udział w obozie integracyjnym 

dla studentów uczelni medycznych z całej Polski. Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN), 

promujące  działalność  naukową studentów, dysponuje bogatą listą Kół Naukowych przy 

Klinikach i Katedrach oraz przy Zakładach, a także organizuje studenckie konferencje 

naukowe.  

5.10. Wsparcie działalności sportowej i artystycznej 

Podstawa prawna: 

1) Uchwała nr 1410 Senatu UMW z 28 maja 2014 o ilości bezpłatnych godzin  

z  WF dla studentów kierunków regulowanych; 

2) Zarządzenie nr 52/XV R/2014 Rektora UMW z dnia 30 lipca 2014 r.  

w sprawie zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego na UMW. 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) będące częścią UMW udostępnia 

nieodpłatnie salę gimnastyczną i siłownię dla studentów oraz doktorantów. Studenci chcący 

uczestniczyć w zajęciach nieobowiązkowych składają aplikacje w dziekanatach 

kierunkowych. W SWFiS studenci składają deklaracje uczestnictwa w sekcjach sportowych 

oraz wypełniają deklaracje przystąpienia do zajęć sportowych. 

W SWFiS działają sekcje siatkówki kobiet i mężczyzn. Okresowo organizowane są 

zawody i turnieje o puchar JM Rektora. W ramach działalności artystycznej w Uniwersytecie 

Medycznym działa Chór Kameralny Medici Cantantes. 
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5.11. Udział w programie ERASMUS+ 

Podstawa prawna: 

1)  Zarządzenie nr 51/XV R/2014 Rektora UMW z 30 lipca 2014 r. w sprawie zasad 

realizacji Programu Erasmus + w UMW; 

2) Polityka Erasmusa; 

3) Karta ECHE (ang. Erasmus Charter for Higher Education); 

4) Karta Studenta Erasmusa. 

UMW uczestniczy w realizacji programu wymiany studentów, doktorantów i 

nauczycieli akademickich. Do udziału w programie Erasmus + Uczelnię uprawnia Karta 

ECHE (ang. Erasmus Charter for Higher Education), nadana przez Komisję Europejską. W 

programie Erasmus+ studenci UMW mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów: wyjazd na 

studia do zagranicznej uczelni współpracującej z Uczelnią oraz wyjazd na praktykę do 

zagranicznej instytucji akademickiej lub nieakademickiej współpracującej z Uczelnią. 

Nabór studentów na studia i praktyki w ramach programu reguluje Zarządzenie nr 

51/XV R/2014 Rektora UMW z 30 lipca 2014 r. Rekrutacji studentów dokonuje Komisja.  

Za realizację programu odpowiedzialni są koordynatorzy programu Erasmus+. 

Administracyjną obsługę programu koordynuje Sekcja Współpracy z Zagranicą Działu Nauki 

i Współpracy z Zagranicą UMW. 
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6. Zarządzanie informacją 

6.1. Informacja wewnętrzna 

6.1.1. Elektroniczny obieg dokumentów  

Elektroniczny obieg dokumentów jest wprowadzany w Uczelni; jego funkcjonowanie 

regulowane będzie na podstawie odrębnych przepisów. 

6.1.2. Wirtualna Uczelnia  

Podstawa prawna: 

1) Zarządzenie nr 96/XV R/2014 Rektora UMW z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania zespołu do opracowania procedur koordynacji i funkcjonowania Wirtualnej 

Uczelni na bazie systemu BAZUS. 

Zarządzeniem nr 96/XV R/2014  Rektora UMW z dnia 23 grudnia 2014 r. powołano 

zespół do opracowania procedur koordynacji i funkcjonowania Wirtualnej Uczelni na bazie 

systemu BAZUS. Wirtualna Uczelnia ma przede wszystkim obsługiwać procesy związane z: 

rekrutacją kandydatów na studia, praktykami studenckimi, dyplomowaniem, pensum, 

świadczeniami studenta (stypendia), planowaniem zajęć oraz tworzeniem programu studiów, 

ponadto także realizacją Krajowych Ram Kwalifikacji i standardów kształcenia, działalnością 

Akademickiego Biura Karier (w tym monitorowaniem karier zawodowych absolwentów), 

przeprowadzaniem ankiet, a także zadań dotyczących integracji z systemem Pol-on oraz 

obsługi modułu dziekanatowego. 

6.1.3. Odpowiedzialność za informację i weryfikowanie jej 

aktualności 

Za zamieszczanie informacji, a także ich aktualizację oraz zrozumiałość, przejrzystość i 

dostępność na stronach internetowych wydziałów odpowiadają kierownicy dziekanatów 

poszczególnych wydziałów. Dodatkowo zaleca się, by na stronach internetowych wydziałów 
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znajdowała się zakładka z zarządzeniami oraz uchwałami Rady Wydziału oraz Dziekana 

przeznaczona dla pracowników poszczególnych wydziałów. 

6.2. Informacja zewnętrzna – kierowana przez UMW do 

odbiorcy 

Za zamieszczanie informacji, a także ich aktualizację oraz zrozumiałość, przejrzystość i 

dostępność na stronie internetowej Uczelni odpowiada kierownik Działu Wydawnictw  

i Promocji Uczelni, natomiast na stronach internetowych wydziałów odpowiadają kierownicy 

dziekanatów. 

Dodatkowo zaleca się, by na stronach internetowych Uczelni oraz wydziałów 

znajdowała się zakładka z informacjami dotyczącymi jakości kształcenia, za które 

odpowiadają odpowiednio przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

oraz przewodniczący Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia. 

7. Mechanizmy kontrolne i naprawcze 

7.1. Ankietowanie 

Celem przeprowadzania ogólnouczelnianych ankiet jest weryfikacja jakości kształcenia 

w UMW, bazująca na opinii studentów, absolwentów oraz nauczycieli akademickich oraz 

zidentyfikowanie obszarów, w których niezbędne jest podjęcie działań doskonalących jakość 

kształcenia.  

Od momentu wprowadzenia Wirtualnej Uczelni, na bazie systemu BAZUS, ankiety 

przeprowadzane będą elektronicznie, formularze ankiet zostaną udostępnione  

w indywidualnym koncie studenta/nauczyciela akademickiego. Obecnie badanie ankietowe 

realizowane jest w formie papierowej. Przez pierwsze dwa lata od wprowadzenia modelu 

zarządzania jakością kształcenia udział w badaniu ankietowym będzie obowiązkowy. 

Następnie decyzję kolegialną o obowiązku uczestnictwa w ankiecie podejmie Uczelniany 

Zespół ds. Jakości Kształcenia. 
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7.1.1. Ankiety oceny jakości kształcenia  

W UMW studenci wszystkich kierunków, poziomów kształcenia i form studiów oraz 

nauczyciele akademiccy na każdym z wydziałów dokonują oceny jakości kształcenia 

prowadzonych zajęć. Celem przeprowadzenia ankiet jest pozyskanie opinii, by je  następnie 

wykorzystać do doskonalenia różnych obszarów procesu kształcenia w Uczelni.  

Pytania sformułowane w ankietach pozwalają zebrać opinie na temat oceny jakości  

i organizacji zajęć dydaktycznych, efektów kształcenia, pracy administracji uczelnianej, 

satysfakcji ze studiowania, zadowolenia pracowników z pracy naukowej i dydaktycznej oraz 

opinii o procesie dydaktycznym. Kwestionariusze ankiet na wszystkich wydziałach obejmują 

analogiczne treści. Ankiety wypełniane są anonimowo. Treści ankiet podlegają ciągłej 

ewaluacji i aktualizacji. 

Procedura przeprowadzania ankietowej oceny jakości kształcenia przez studenta  

i przez nauczyciela akademickiego, która zostanie wprowadzona właściwym Zarządzeniem 

Rektora UMW, obejmuje wzory ankiet: 

1) Ankieta oceny jakości kształcenia przez studenta 

2) Ankieta oceny jakości kształcenia przez nauczyciela akademickiego 

7.1.2. Ankieta - Studencka Ocena Nauczyciela Akademickiego 

(SONA) 

Studencka ocena nauczyciela akademickiego służy określeniu prawidłowości i sposobu 

wykonywania obowiązków służbowych przez nauczyciela akademickiego, które opisano  

w Statucie UMW. Ankieta stwarza możliwość zweryfikowaniu własnej opinii nauczyciela 

akademickiego o wykonywanej przez siebie pracy dydaktycznej z opinią studentów. 

Wzór ankiety SONA oraz procedura jej przeprowadzania zostaną wprowadzone 

właściwym Zarządzeniem Rektora UMW. 

7.1.3. Ankieta monitorowania karier zawodowych absolwentów 

Celem prowadzenia badania ankietowanego dotyczącego monitorowania karier 

zawodowych absolwentów Uczelni jest uzyskanie informacji dotyczących m.in. opinii na 
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temat poziomu kształcenia w Uczelni w kontekście przydatności w pracy zawodowej.  

Zebrane informacje wpłyną bezpośrednio na doskonalenie jakości kształcenia, m.in. poprzez 

dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

Procedura przeprowadzania ankiet monitorowania karier zawodowych absolwentów, 

która zostanie wprowadzona właściwym Zarządzeniem Rektora UMW, obejmuje wzory 

ankiet: 

1) Ankieta dla absolwenta pracującego 

2) Ankieta dla absolwenta niepracującego 

7.2. Audyt wewnętrzny 

Podstawa prawna: 

1) Zarządzenie nr 28/XV R/2013 Rektora UMW z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia do systemu zarządzania jakością „Księgi Jakości EN ISO 9001:2008” 

– edycja VII. 

Procedura audytu wewnętrznego jest dokumentem systemowym, załączonym do 

„Księgi Jakości EN ISO 9001:2008” numer KJ – 4.2.2 – 06 – edycja VII. Procedura obejmuje 

swoim zakresem audyty wewnętrzne planowane oraz pozaplanowe i obowiązuje we 

wszystkich jednostkach organizacyjnych, w których wdrożony został System Zarządzania 

Jakością. Celem działań opisanych procedurą jest określenie czy System Zarządzania Jakością 

jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami, z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 

oraz czy jest skutecznie wdrożony i utrzymywany. Nadzór nad przeprowadzeniem audytu 

wewnętrznego sprawuje Pełnomocnik Prorektora ds. Systemu Jakości. 

Zalecaną praktyką dotyczącą audytu w procesie jakości kształcenia jest konsultacja  

z Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia w sprawie opinii związanej  

z wprowadzaniem nowych kierunków studiów i propozycjami zmian w programach 

kształcenia. UZJK zapoznaje się z treścią przedstawionych dokumentów i wydaje opinię o ich 
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zgodności z KRK i standardami kształcenia oraz  o warunkach poparcia dla proponowanych 

działań. 

7.3. Hospitacje zajęć dydaktycznych 

Hospitacje są formą działalności diagnostyczno-oceniającej i bezpośrednią obserwacją 

realizowania pracy dydaktycznej przez nauczyciela akademickiego. Hospitacje są 

narzędziem systematycznej ewaluacji i służą doskonaleniu jakości kształcenia oraz 

rozwojowi zawodowemu pracowników naukowych w pracy dydaktycznej. Przedmiotem 

hospitacji jest ocena i weryfikacja stopnia realizacji zakładanych efektów kształcenia, które 

zawarte są w sylabusach przedmiotów, modułów i praktyk, a także ich zgodności z KRK  

i standardami kształcenia. Oceniane są także: infrastruktura, warunki lokalowe i narzędzia 

dydaktyczne. 

Aktualnie obowiązująca procedura hospitacji zajęć dydaktycznych wprowadzona 

Uchwałą nr 1160 Senatu AM we Wrocławiu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia zostanie zastąpiona właściwym 

zarządzeniem Rektora UMW. 

8. Struktura  

8.1.  Struktura oraz sposób działania USZJK 

W celu poprawnego funkcjonowania USZJK tworzy się strukturę podmiotową,  

w skład której wchodzą jednostki organizacyjne Uczelni. Właściwe funkcjonowanie systemu 

skorelowane jest z koniecznością nieustannej współpracy między jednostkami.   

W skład struktury USZJK wchodzą: 

1. podmioty decyzyjne (zarządzające całością struktury); 

2. podmioty dostarczające informacje i opinie; 

3. podmioty dokonujące audytu i kontrolujące. 
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W skład podmiotów decyzyjnych (zarządzających całością struktury wchodzą): 

1. Rektor, Prorektor ds. Dydaktyki, Senat, Kanclerz, Dziekani, Prodziekani właściwi ds. 

Studentów/Dydaktyki, Rady Wydziałów, kierownicy jednostek organizacyjnych; 

2. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia; 

3. Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia; 

4. Biuro ds. Jakości Kształcenia. 

W skład podmiotów dostarczających informacje i opinie wchodzą: 

1. Kolegium Rektorsko – Dziekańskie; 

2. Senacka Komisja Dydaktyki i Wychowania; 

3. Wydziałowe Komisje Dydaktyczne i/lub Zespoły Programowe; 

4. Akademickie Biuro Karier. 

Zakres działania Biura ds. Jakości Kształcenia obejmuje: 

1. obsługę administracyjną Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz 

Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia; 

2. pomoc techniczną w tworzeniu i przeprowadzaniu ankiet wśród pracowników, 

studentów oraz uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych; 

3. gromadzenie, analizowanie i opracowanie danych uzyskanych z ankietyzacji  

i  hospitacji zajęć dydaktycznych; 

4. monitorowanie wraz z Akademickim Biurem Karier losów zawodowych 

absolwentów; 

5. organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów o tematyce jakości kształcenia; 

6. aktualizowanie przepisów wewnętrznych dotyczących jakości kształcenia oraz 

dostosowywanie ich do odnośnych przepisów prawa ogólnopolskiego; 

7. nadzór nad stroną internetową Biura ds. Jakości Kształcenia, w tym m.in. 

wprowadzanie zmian oraz  informowanie o aktualnej działalności UZJK; 

8. wykonywanie innych obowiązków związanych z pracą Uczelnianego Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia. 
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8.2. Poziom Uczelni 

Szczegółowa struktura oraz cele i obszary działania jednostek decyzyjnych 

wchodzących  

w skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia:   

1. Przewodniczący Zespołu -  Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia; 

2. Przewodniczący poszczególnych Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia (5 

osób); 

3. Przedstawiciel studentów wskazany przez uczelniany organ Samorządu Studenckiego; 

4. Przedstawiciel Rady Doktorantów; 

5. Przedstawiciel Akademickiego Biura Karier; 

6. Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych; 

7. Pracownik Biura ds. Jakości Kształcenia. 

Cele i zakres działania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia: 

1. tworzenie szczegółowych wytycznych w zakresie ewaluacji programów kształcenia dla 

Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym we 

Wrocławiu w oparciu o obowiązujący system prawny, 

2. nadzór nad wprowadzonymi zmianami w zakresie jakości kształcenia, 

3. ustawiczna analiza jakości procesu kształcenia w Uniwersytecie Medycznym we 

Wrocławiu, poprzez m.in. analizy: 

● wyników ankiet dotyczących jakości kształcenia, 

● minimum kadrowego, 

● wyników akredytacji i zaleceń komisji akredytacyjnych, 

○ protokołów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych sporządzanych przez 

audytorów, 

○ protokołów hospitacji zajęć sporządzanych przez Wydziałowe Zespoły ds. 

Jakości Kształcenia, 
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● przeprowadzania hospitacji z odwołania (na podstawie odwołań), 

● obecności miejsca Uczelni i poszczególnych wydziałów w rankingach uczelni  

wyższych oraz w kategoryzacji parametrycznej wydziałów. 

5. weryfikacja i ocena metod poprawy mobilności poziomej i pionowej studentów oraz 

doktorantów Uczelni; 

6. ocena pracy pionu administracyjnego zajmującego się obsługą procesu kształcenia;  

7. analiza i opracowanie systemu nagród dla kadry dydaktycznej, naukowo-  

dydaktycznej, pracowników administracyjnych oraz studentów, uczestników studiów 

doktoranckich i podyplomowych, odznaczających się widocznym potencjałem  

w dziedzinie poprawy jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym we 

Wrocławiu; 

8. weryfikacja dostosowania analiz kariery zawodowej absolwentów, rynku pracy  

i opinii pracodawców do procesu kształcenia w Uniwersytecie Medycznym we 

Wrocławiu; 

9. zadania dodatkowe związane z ciągłą modyfikacją Europejskiego Obszaru   

Szkolnictwa Wyższego. 

Realizacja celów odbywa się poprzez: 

1. analizę dokumentów z zakresu jakości kształcenia; 

2. ocenę pracy Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia; 

3. przeprowadzanie hospitacji w przypadku odwołań od hospitacji Wydziałowych 

Zespołów ds. Jakości Kształcenia; 

4. przygotowywanie kwestionariuszy (ankiety, wywiad środowiskowy, prowadzenie 

“skrzynki” uwag i sugestii). 

Członkowie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia mają prawo wglądu  

do dokumentacji w zakresie określonym zadaniami Zespołu, jak również prawo do uzyskania 

kserokopii dokumentów. 
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8.3. Poziom wydziału 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia – skład minimalny: 

1. Przewodniczący – Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia. 

2. Nauczyciele akademiccy: 

a. Koordynator hospitacji, 

b. Koordynator akcji ankietowych, 

c. Koordynator praktyk zawodowych i kontaktów z rynkiem pracy.  

3. Przedstawiciel studentów (przedstawiciel Studenckiego Zespołu Dydaktycznego 

składającego się ze starostów lat); 

4. Przedstawiciel Rady Doktorantów; 

5. Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych; 

6. Pracownik dziekanatu oddelegowany do uczestnictwa w pracach Zespołu i udzielania 

wsparcia technicznego. 

Cele i zakres działania Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia: 

1. wprowadzanie zmian w procesie kształcenia, zalecanych przez Władze Uczelni  

w oparciu o rekomendacje otrzymane od Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia, jakie zostały ustalone na podstawie wyników hospitacji, ankiet  

i audytów,  o których mowa wyżej; 

2. opracowanie szczegółowych wytycznych w zakresie doskonalenia Programów 

Kształcenia według zaleceń Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia  

w UMW; 

3. ustawiczna analiza jakości procesu kształcenia w UMW na poziomie poszczególnych 

Wydziałów, m.in. poprzez: 

- hospitację zajęć dydaktycznych, 

- koordynowanie procesu ankietyzacji dotyczącego jakości kształcenia prowadzonego   

przez Biuro ds. Jakości Kształcenia, 
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- analizę protokołów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych sporządzonych przez 

audytorów, 

- wprowadzanie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych audytów, 

- wprowadzanie zaleceń komisji akredytacyjnych, 

- monitorowania obecności Wydziału w rankingach poszczególnych wydziałów  

uczelni wyższych, 

- opiniowanie zmian w Programach i Planach studiów na poszczególnych kierunkach, 

składanie uwag i propozycji do Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. 

4. udzielanie rekomendacji dotyczących pracy pionu administracyjnego zajmującego się 

obsługą procesu kształcenia; 

5. przyjmowanie rekomendacji Akademickiego Biura Karier dotyczących karier 

zawodowych absolwentów, trendów rynku pracy i opinii pracodawców oraz 

dostosowywanie procesu kształcenia do wyników analiz w Uczelni. 

6. zadania dodatkowe związane z ciągłą modyfikacją Europejskiego Systemu Szkolnictwa 

Wyższego. 

9. Sprawozdawczość 

Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia przedkładają do 31 października każdego 

roku Przewodniczącemu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz właściwemu 

Dziekanowi raport dotyczący funkcjonowania systemu jakości kształcenia za ubiegły rok 

akademicki. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia analizuje zebrane raporty, a następnie 

przygotowuje oraz do 30 listopada każdego roku przedkłada Prorektorowi  

ds. Dydaktyki roczny raport ogólnouczelniany. 

10. Komunikacja jako element jakości kształcenia 

Uczelnia realizuje zadania związane z pracą dydaktyczną poprzez ukierunkowanie na 

potrzeby odbiory – studenta/uczestnika studiów doktoranckich/słuchacza studiów 
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podyplomowych  

i wszelkich pozostałych odbiorców usług dydaktycznych w oparciu o: 

● badanie satysfakcji z realizowanego toku studiów (badania ankietowe po każdym roku 

kształcenia, dodatkowo w przypadku niektórych wydziałów Uczelni wykonywane są 

badania studentów przyjętych na I rok po zakończeniu 2 miesiąca studiów, oraz po 

zakończeniu kształcenia); 

● monitorowanie satysfakcji studentów i potencjalnych pracodawców w trakcie 

realizowanych praktyk zawodowych, co prowadzi do ewentualnej modyfikacji planów 

i programów praktyk, miejsc ich odbywania oraz stawianych wymagań;  

● aktywną współpracę z interesariuszami zewnętrznymi - Uczelnia pozyskuje z rynku 

pracy najbardziej aktualne informacje związane z oczekiwaniami na temat 

zapotrzebowania na określone kompetencje pracowników opuszczających Uczelnię. 

 

Uczelnia w obszarze dydaktyki jest zorientowana na studenta, jego potrzeby, 

oczekiwania i podnoszenie kompetencji w celu uzyskania kwalifikacji poprzez: 

● tworzenie planów i programów studiów w zależności od potrzeb wyrażanych przez 

przepisy prawa (KRK, standardy kształcenia), a także w przypadkach możliwych do 

realizacji przez zidentyfikowanie potrzeb studentów i pracodawców. 

● dbanie aby kompetencje przekazywane studentom były użyteczne na rynku pracy. 

Znajduje to odzwierciedlenie w tworzeniu treści kształcenia z interesariuszami 

zewnętrznymi poszczególnych wydziałów. 

● zapewnienie możliwości ubiegania się o pomoc materialną przez studenta. 

● gwarantowanie rozwoju wiedzy i aktywności naukowej studenta w relacjach poza  

zajęciami dydaktycznymi, poprzez spotkania z nauczycielami akademickimi na 

konsultacjach, wspólną ze studentami realizację projektów naukowych (przykładem 

indywidualnego projektu naukowego są prace dyplomowe), koła naukowe jako 

dobrowolne aktywności poszerzania wiedzy w konkretnym wybranym przez studenta  

obszarze. 
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● włączanie studenta do aktywności organizacyjnej poprzez konferencje naukowe, pracę 

w studenckich kołach naukowych, pracę na rzecz otoczenia (np. fundacje, 

stowarzyszenia, samorząd studentów i inne). 

11. Współpraca Uczelni z Interesariuszami Zewnętrznymi 

W celu doskonalenia jakości kształcenia poprzez dostosowanie kierunków studiów  

i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, a także wzbogacanie działań 

pozadydaktycznych Uczelni, planuje się wprowadzenie procedury współpracy Uczelni  

z interesariuszami zewnętrznymi oraz procedury monitorowania karier zawodowych 

absolwentów, które będą regulowane osobnymi zarządzeniami Rektora. 


