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na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dniach 

26 marca – 28 marca 2014 r. 

przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w składzie: 

przewodniczący:  prof. dr hab. n. med. Józef Kobos, członek PKA  

członkowie:  

prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora – Kornatowska, ekspert PKA, 

dr hab. Krystyna Rożek - Piechura, członek PKA, 

mgr inż. Maciej Markowski, ekspert ds. jakości PKA,  

dr hab. Marek Kowalski, członek PKA, przedstawiciel pracodawców, 

mgr Jakub Kozieł, ekspert ds. formalno – prawnych  PKA, 

lek. Anna Dąbrowska – ekspert ds. doktorantów PKA,   

Adam Subotkowski, ekspert studencki PKA, przedstawiciel PSRP. 

 

Informacja o wizytacji i jej przebiegu 

 

Krótka informacja o wizytacji 

 

Polska Komisja Akredytacyjna po raz pierwszy dokonywała oceny instytucjonalnej  

w wizytowanej podstawowej jednostce organizacyjnej Uczelni. Wizytacja została 

przeprowadzona z w związku z upłynięciem okresu na jaki została wydane oceny na 

kierunkach „fizjoterapia” i „położnictwo” przy jednoczesnym spełnianiu przez jednostkę 

warunków wynikających z art. 48a ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 6 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r.  w 

sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. Nr 207, poz. 1232).  

Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą. Raport 

Zespołu Oceniającego został opracowany na podstawie przedłożonego przez Uczelnię raportu 

samooceny oraz przedstawionej w toku wizytacji dokumentacji, spotkań i rozmów 

przeprowadzonych z władzami Uczelni oraz Wydziału, reprezentantami interesariuszy 

zewnętrznych, pracownikami i studentami ocenianego kierunku.  

Władze Uczelni i Wydziału stworzyły bardzo dobre warunki do pracy Zespołu Oceniającego 

PKA. 

 

Załącznik nr 1   Podstawa prawna wizytacji 

 

Załącznik nr 2   Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji  uwzględniający 

podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego.  

 

 

1. Strategia określona przez jednostkę
1
 

 

                                                           
1
 Punkty 1 – 8 wraz z podpunktami odpowiadają kryteriom określonym w statucie Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej. 

        RAPORT Z WIZYTACJI                   

(ocena instytucjonalna) 
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1. Misję oraz cele strategiczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego określa Uchwała 

Nr 44/2007 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 20 grudnia 

2007r. z późn. zm. (Uchwała Nr 91/2012 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Katowicach z dnia 25. Kwietnia 2012r.). Przyjęta przez Senat SUM misja wytycza Kierunki 

Strategii Rozwoju Uczelni na lata 2008-2020. 

Przyjęta w 2007 r. koncepcja misji SUM zakłada nowoczesne kształcenie studentów 

w zawodach medycznych, łącząc je z wychowaniem w duchu poszanowania wolności nauki, 

humanizmu i etyki dla ogólnonarodowego dobra i pożytku. SUM aktywnie uczestniczy w 

rozwoju nauki poprzez opracowywanie i upowszechnianie nowoczesnych technologii 

diagnostycznych i terapeutycznych, promowanie innowacyjnych rozwiązań w medycynie 

oraz tworzy przyjazne pacjentom warunki ochrony zdrowia. 

Misja i strategia rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM jest zbieżna z misją i 

strategią Uczelni oraz uwzględnia politykę wysokiej jakości kształcenia. Podstawowe 

założenie misji WNoZ to: przekazywanie wiedzy, kształtowanie i rozwijanie umiejętności 

oraz kompetencji społecznych, które pozwolą na wykonywanie zawodów medycznych 

zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz dalszym rozwojem naukowym we właściwych dla 

siebie dyscyplinach. Rozwój WNoZ został oparty na 5 celach strategicznych SUM, które 

stanowią zasadnicze obszary działania, a mianowicie: rozwój działalności dydaktycznej i 

naukowo-badawczej z rozwojem kadry naukowo-dydaktycznej i aktywizacją działalności 

studenckiej, rozwój działalności klinicznej, administracyjnej i inwestycyjnej oraz 

działalność promocyjna obejmująca współpracę z otoczeniem społecznym na rzecz rozwoju 

Uczelni. Wydział kładzie duży nacisk na systematyczne podnoszenie jakości kształcenia 

 
2. Wydział Nauk o Zdrowiu SUM opracował Koncepcję Kształcenia dla studiów I i II 

stopnia oraz studiów podyplomowych. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, iż 

w Strategii Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM na lata 2012-2020, wprowadzonej na 

mocy Uchwały nr 144 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z dn. 18.02.2013r., nie 

uwzględniono bezpośrednio tematyki związanej z koncepcją kształcenia doktorantów. 

Należy jednak zauważyć, że podejmowane działania takie jak: poszerzanie współpracy z 

przedstawicielami przedsiębiorstw, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, 

promowanie współpracy międzynarodowej, wprowadzenie mechanizmów ułatwiających 

pozyskiwanie środków finansowych na badania, dbałość o rozwój młodej kadry, kursy 

doskonalące dla nauczycieli akademickich, unowocześnienie bazy dydaktycznej, 

organizacja przez Wydział  kongresów, konferencji i zjazdów naukowych, będą miały 

niewątpliwie pozytywny wpływ na jakość kształcenia doktorantów.  

WNoZ prowadzi kształcenie na trzech akredytowanych kierunkach studiów: 

pielęgniarstwie, położnictwie i fizjoterapii (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz 

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia). Zgodność z obowiązującymi standardami 

kształcenia oraz spełnienie wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych oraz w 

zakresie bazy dydaktycznej potwierdziły uzyskane pozytywne oceny zarówno Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej, jak i Krajowej Rady Akredytacyjne Szkół Pielęgniarek i 

Położnych. Kształcenie studentów dostosowane jest do zaleceń zawartych w Deklaracji 

Bolońskiej, realizowane w oparciu o najnowsze standardy spełniające wymogi unijne, 

zapewnia uznawanie kwalifikacji zawodowych absolwentów WNoZ w krajach Unii 

Europejskiej. W celu umiędzynarodowienia WNoZ utworzono anglojęzyczne studia I 

stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz fizjoterapia (Uchwała Nr 153-155 

Senatu SUM z dnia 27. Listopada 2013r.). Od 2005r. WNoZ bierze udział w programie 

ERASMUS-LLP wspierając międzynarodową współpracę szkół wyższych, co istotnie 

podnosi atrakcyjność i jakość kształcenia. 
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Należy podkreślić, że WNoZ stale powiększa swoją ofertę dydaktyczną. W strukturze 

WNoZ powstają nowe kierunki studiów: „Elektroradiologia” (studia I stopnia), 

„Asystentka/higienistka stomatologiczna” (studia I stopnia) oraz „Coaching medyczny” 

(studia II stopnia), a także studia niestacjonarne I stopnia na kierunku fizjoterapia. Od roku 

akademickiego 2012/2013 Wydział prowadzi stacjonarne studia doktoranckie, ponadto 

utworzono studia podyplomowe na 6 kierunkach: „Fizjoterapia w onkologii z elementami 

psychoonkologii”, „Edukacja seksualna”, „Gerontologia i opieka nad osobami starszymi”, 

„Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna”, „Terapia neurorozwojowa”, „Neurorehabilitacja 

osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym”. WNoZ organizuje także kursy 

specjalizacyjne. Uruchomiono kurs specjalizacyjny w zakresie pielęgniarstwa 

diabetologicznego i rodzinnego. Opracowano również kursy specjalizacyjne z zakresu 

pielęgniarstwa zachowawczego, chirurgicznego i pediatrycznego. W celu doskonalenia 

jakości kształcenia na Wydziale na bieżąco prowadzona jest ewaluacja efektów kształcenia. 

Studenci WNoZ są włączani w prace naukowo-badawcze prowadzone na Wydziale. 

Potwierdza to aktywna działalność 20 kół naukowych Studenckiego Towarzystwa 

Naukowego. Prace naukowe STN prezentowane są na konferencjach krajowych i 

międzynarodowych oraz publikowane w czasopismach naukowych. Należ stwierdzić, że 

koncepcja kształcenia na WNoZ jest spójna z kierunkami badań naukowych prowadzonych 

na Wydziale oraz z celami określonymi w strategii na lata 2008-2020. 

 

3. Śląski Uniwersytet Medyczny a tym samym Wydział Nauk o Zdrowiu SUM 

stanowiący jedną z pięciu podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni identyfikuje 

swoją rolę i pozycję na rynku edukacyjnym uwzględniając znaczenie jakości kształcenia. 

System kształcenia studentów WNoZ dostosowuje się do zmieniających się potrzeb 

zdrowotnych społeczeństwa i w konsekwencji przeobrażeń w zawodach medycznych 

związanych z ochroną zdrowia. Na uwagę zasługuje fakt, że WNoZ realizuje swoją misję 

we współpracy ze środowiskiem lokalnym, służy rozwojowi regionu poprzez proponowanie 

atrakcyjnej oferty edukacyjnej oraz wysokiego poziomu kształcenia. Należy podkreślić, że 

WNoZ jest jedyną w województwie jednostką uniwersytecką, która zapewnia kształcenie na 

prowadzonych kierunkach studiów na poziomie studiów I, II stopnia, studiach 

doktoranckich oraz studiach podyplomowych. Jednostka pełni rolę wiodącą na rynku 

edukacyjnym w regionie w zakresie kształcenia i badań naukowych w dziedzinie nauk o 

zdrowiu. Potwierdza to dorobek naukowy jednostki, a także współpraca o zasięgu krajowym 

oraz międzynarodowym. 

 

4. W formułowaniu i realizacji strategii jednostki, w tym w budowaniu wspólnej 

kultury jakości kształcenia istotną rolę odgrywają interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni. 

Wśród interesariuszy wewnętrznych biorących udział w kształtowaniu oferty edukacyjnej 

znajdują się studenci WNoZ oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni 

wydziału. Osoby zatrudnione w placówkach ochrony zdrowia, jednostkach naukowych, 

samorządowych, a także kandydaci na studia do których kierowana jest oferta edukacyjna 

stanowią grono interesariuszy zewnętrznych. W określaniu koncepcji kształcenia na 

kierunkach prowadzonych przez WNoZ istotną rolę odgrywa udział i ciągła współpraca 

interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, a zwłaszcza przy współtworzeniu programów 

studiów i efektów kształcenia oraz opiniowaniu zaproponowanych opisów efektów 

kształcenia. W procesie kształtowania  koncepcji kształcenia biorą udział przedstawiciele 

podmiotów leczniczych, samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, Izb Lekarskich, 

a także studenci uczestniczący w pracach Komisji Programowych i Wydziałowego Zespołu 

ds. Jakości Kształcenia, nauczyciele akademiccy oraz Wydziału. Stały udział interesariuszy 

zewnętrznych i wewnętrznych w procesie doskonalenia koncepcji kształcenia ma znaczący 
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wpływ na optymalizowanie programu nauczania tak, aby absolwenci kierunków 

prowadzonych na WNoZ byli dobrze przygotowani do pełnienia ról zawodowych. 

Na uwagę zasługuje powołanie na WNoZ „Rady Pracodawców” przy Wydziałowych 

Komisjach Programowych dla poszczególnych kierunków studiów. Istotnym kierunkiem 

działań „Rady Pracodawców” jest między innymi weryfikacja efektów kształcenia w celu 

kształtowania kompetencji w zakresie innowacji, przedsiębiorczości, umiejętności działania 

w warunkach ryzyka, zespołowej współpracy i komunikacji, samodzielnego pozyskiwania i 

przetwarzania informacji oraz prezentacji osiąganych wyników pracy. W celu doskonalenia 

jakości kształcenia oraz zdobywania wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach interesariuszy, 

WNoZ deklaruje utrzymanie ścisłej więzi z absolwentami Wydziału. Wszystkie w/w 

działania zmierzają do budowania konkurencyjnej pozycji Wydziału na rynku edukacyjnym 

i jego społecznego wizerunku. 

 

 
 

Tabela nr 1  Liczba osób kształcących się w Uczelni i ocenianej jednostce 

Forma 

kształcenia 

Liczba studentów 

Liczba uczestników 

studiów 

doktoranckich 

Liczba słuchaczy 

studiów 

podyplomowych 

Uczelni (łącznie z 

WNoZ) 
Jednostka Uczelni 

(łącznie z 

WNoZ)  

Jednostka 

Uczelni 

(łącznie z 

WNoZ) 

Jednostka 

I st. II st. 
St. 

Jedn.* I st. 
II 

st. 

Studia 

stacjonarne 
2088 962 4213 1167 540 400 43 

177  

Studia 

niestacjonarne  
149 531 845 67 405 0 0 

Razem: 2237 1493 5058 1234 945 400 43 177 0 

* Studia jednolite magisterskie 

 

Załącznik nr 3  Informacja o kierunkach studiów prowadzonych w jednostce oraz 

wynikach dotychczasowych ocen  jakości kształcenia  

 

 

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego
2
 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1) Misja i strategia WNoZ SUM jest zbieżna z misją i strategią Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach. Strategia opracowana jest na lata 2008-2020 . 

 

2) Koncepcja kształcenia obejmuje studia I, II stopnia oraz studia podyplomowe i jest spójna 

z celami strategicznymi WNoZ. 

 

                                                           
2
 według  przyjętej skali ocen: wyróżniająco, w pełni, znacząco, częściowo, niedostatecznie. 
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3) Wydział Nauk o Zdrowiu SUM identyfikuje swoją rolę i wiodącą pozycję w zakresie 

prowadzonych kierunków studiów na rynku edukacyjnym, uwzględniając znaczenie jakości 

kształcenia. 

 

4) W procesie kształtowania oferty edukacyjnej biorą udział interesariusze wewnętrzni i 

zewnętrzni. 

2. Skuteczność stosowanego wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości kształcenia 

 

1. Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia wdrażany jest w Śląskim 

Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na podstawie Uchwały Senatu nr 44/2010 z dnia 

22 grudnia 2010 r. . Zgodnie z Zarządzeniami Rektora: nr 232/2012 i nr 233/2012 z dn. 

21.12.2012r. przedstawiciele doktorantów, wskazani przez Samorząd Doktorantów, wchodzą 

w skład zarówno Uczelnianego jak i Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia WNoZ, 

powołanych na kadencję 2012-2016. 

Struktura decyzyjna systemu jest przejrzysta, zapewniająca sprawny przepływ informacji 

pomiędzy organami uczelnianymi a wydziałowymi. Kompetencje przypisane poszczególnym 

organom funkcjonującym w ramach wewnętrznego systemu tj. Uczelnianemu oraz 

Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia obejmują pełen zakres kompetencji i 

odpowiedzialności warunkujących skuteczne jego funkcjonowanie.  

Kompozycja struktury organizacyjnej wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

zapewnia odpowiedni udział pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych, 

studentów oraz doktorantów w poszczególnych ciałach go tworzących. W trakcie spotkania 

Zespołu Oceniającego z reprezentantami studentów oraz doktorantów w Wydziałowym 

Zespole ds. Jakości Kształcenia wyrazili oni przekonanie, iż relacje w Wydziałowym Zespole 

określić można jako partnerskie i sprzyjające uwzględnianiu w jego działalności perspektywy 

wszystkich interesariuszy procesu kształcenia. 

Udział interesariuszy zewnętrznych w procesach zapewniania i doskonalenia jakości 

kształcenia wynika wprost ze specyfiki prowadzonych na Wydziale kierunków studiów. 

 

2.  

a) Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie Samooceny (s. 28-29) Wydział 

opracował sylabusy dla poszczególnych przedmiotów, zawierające szczegółowy opis 

zakładanych efektów kształcenia oraz metod ich weryfikacji. 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia przewiduje dokonywanie po 

każdych zajęciach ewaluacji osiąganych efektów kształcenia z uwzględnieniem perspektywy 

nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz studentów w nich uczestniczących. Badanie odbywa 

się z wykorzystaniem kwestionariuszy ankietowych. Nauczyciel przygotowuje raport dot. 

oceny efektów kształcenia z przedmiotu z uwzględnieniem rozkładu ocen oraz liczby 

studentów dopuszczonych do poszczególnych terminów zaliczenia / egzaminu. Nauczyciel 

ma również możliwość sformułowania wniosków dotyczących trudności w opanowaniu 

efektów kształcenia, przyczyn niepowodzeń oraz rekomendacji dotyczących dalszego 

rozwoju przedmiotu. 

Kwestionariusz samooceny studenta zawiera listę zakładanych efektów kształcenia 

oraz prośbę o wskazanie stopnia ich osiągnięcia w percepcji studenta (w 

całości/częściowo/nie opanowałem). Ponadto ma możliwość wskazania mocnych i słabych 

stron przedmiotu, sugestii dotyczących poprawy.  

Student ma również możliwość wskazania dodatkowo osiągniętych efektów 

kształcenia związanych z kompetencjami społecznymi (wzrost własnej kreatywności, większą 
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samodzielność, wzrost empatii, wzrost tolerancji, etc.), istotnych z punktu widzenia ogólnych 

celów kształcenia oraz weryfikacji części zakładanych kierunkowych efektów kształcenia. 

Na dalszym etapie Komisja Programowa dla kierunku przygotowuje raport dotyczący 

realizacji zakładanych efektów kształcenia, podsumowujący wyniki dla poszczególnych 

przedmiotów oraz lat studiów. Na tej podstawie formułowane są rekomendacje dotyczące 

doskonalenia poszczególnych przedmiotów jak również wyrażana jest ogólna opinia 

dotycząca stopnia osiągnięcia zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia. 

Zakładane kierunkowe efekty kształcenia są weryfikowane poprzez procedurę 

wielostopniowego procesu dyplomowania (część teoretyczna i część praktyczna, weryfikujące 

różne rodzaje zakładanych efektów kształcenia) oraz proces weryfikacji efektów kształcenia 

osiąganych w trakcie praktyk zawodowych. Szczególnie istotnym aspektem ostatniej 

procedury jest dokumentacja stopnia osiągania zakładanych efektów kształcenia za pomocą 

Dziennika Kształcenia Praktycznego. Odnosi się on wprost do zakładanych efektów 

kształcenia, które mają być osiągnięte w ramach odbywanych praktyk zawodowych. Ocena 

stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia odnosi się do poszczególnych efektów 

oraz jest weryfikowana przez Opiekuna Praktyk z ramienia Wydziału.  

Podsumowując należy stwierdzić, iż wewnętrzny system zapewniania jakości 

kształcenia oraz dotychczasowa praktyka funkcjonowania Wydziału pozwala na ocenę 

stopnia realizacji zakładanych efektów kształcenia na poziomie poszczególnych przedmiotów. 

Wydział opracował również procedury pozwalające na ocenę zakładanych efektów 

kształcenia na poziomie kierunkowym. Zespół Oceniający sugeruje natomiast wykorzystanie 

dotychczasowych doświadczeń Wydziału w tym zakresie w celu opracowania kompleksowej 

procedury oceny stopnia realizacji wszystkich zakładanych, kierunkowych efektów 

kształcenia, jako narzędzia informacyjnego dla Władz Wydziału, dzięki któremu możliwe 

będzie podejmowanie działań projakościowych, istotnych z punktu widzenia ogólnych celów 

kształcenia na danym kierunku studiów. 

Doktoranci SUM są oceniani według zasad i kryteriów przewidzianych w Regulaminie 

Studiów Doktoranckich (Uchwały Senatu: nr 140/2007 z dn. 27.04.2007r. oraz nr 84/2012 z 

dn. 25.04.2012r.). W opracowywaniu ww. Regulaminu oraz dokonywaniu jego korekt brał 

udział uczelniany Samorząd Doktorantów.  

W ocenie stopnia realizacji efektów kształcenia na studiach III stopnia uwzględnia się: 

 oceny z przedmiotów przewidzianych programem studiów doktoranckich, wpisywane 

do indeksu doktoranta, 

 kartę okresowych osiągnięć doktoranta, składaną po każdym semestrze do 

Kierownika Studium Doktoranckiego, zawierającą informacje dotyczące realizacji 

programu studiów III stopnia, zajęć dydaktycznych ze studentami oraz uczestnictwa w 

seminarium doktoranckim z opiekunem naukowym / promotorem, 

 roczne sprawozdanie z realizacji projektu badawczego, składanego na ręce opiekuna 

naukowego / promotora oraz do Kierownika Studium Doktoranckiego, obejmujące 

informacje dotyczące postępów w realizacji pracy doktorskiej, udziału w 

konferencjach naukowych, publikacji oraz innych aktywności doktoranta. 
 

Po zakończeniu roku akademickiego, wydziałowa Rada Programowa Studium 

Doktoranckiego podsumowuje stopień opanowania efektów kształcenia przez doktorantów. 

Celem dokonania analiz wprowadzono karty ewaluacji zajęć (samooceny doktoranta), przy 

pomocy których uczestnicy studiów III stopnia określają stopień realizacji efektów 

kształcenia dla poszczególnych przedmiotów po zakończonym semestrze (stosuje się skalę 

ocen: zrealizowany w stopniu dst, db, bdb; niezrealizowano; wcześniej stosowano skalę: 

opanowałam/em w całości, częściowo, nie opanowałam/em). Z uzyskanych kart powstaje 

raport ewaluacji- samoocena doktoranta. Ponadto analizuje się przebieg sesji 
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egzaminacyjnej- egzaminów i zaliczeń na ocenę, w tym formę zaliczenia przedmiotów, liczbę 

osób dopuszczonych do zaliczenia w określonych terminach (termin I, II, III, IV) oraz wyniki 

tych zaliczeń. Na podstawie rozmów przeprowadzonych z członkami Rady Programowej 

Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia, a także przedłożonej dokumentacji, ustalono iż Rada Programowa sporządza 

,,Podsumowanie oceny efektów kształcenia” i przedstawia je Wydziałowemu Zespołowi ds. 

Jakości Kształcenia, wydającemu rekomendacje skierowane do Kierownika studiów 

doktoranckich, będącego przewodniczącym Rady Programowej Studium Doktoranckiego 

Wydziału Nauk o Zdrowiu,  (takie zalecenia zostały już wydane po zakończeniu roku 

akademickiego 2012/2013).  

 

Jak wynika z przedstawionej dokumentacji na mocy Uchwały Nr 117/2012 Senatu 

SUM z dn. 30.05.2012r., wprowadzono wytyczne dla rad wydziałów w zakresie uchwalania 

planów studiów i programów kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych w Śląskim 

Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. 

Obecnie obowiązujące programy studiów doktoranckich zostały opracowane przez 

kierownika studiów doktoranckich przy współudziale nauczycieli akademickich, po 

zasięgnięciu opinii przedstawicieli pracodawców oraz doktorantów, a następnie dopracowane 

przez Radę Programową Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Monitorowanie i okresowe przeglądy programów kształcenia są dokonywane przez Radę 

Programową przy współudziale Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W tym 

procesie wykorzystuje się m.in. karty ewaluacji zajęć (samooceny doktoranta) i sporządzane  

raporty ewaluacji- samoocena doktoranta. Jak wynika z protokołów z posiedzenia Rady 

Programowej planuje się stworzenie macierzy efektów kształcenia na studiach doktoranckich 

celem utrzymania wysokiej jakości kształcenia. Podczas wizytacji na WNoZ ustalono, iż 

doktoranci, za pośrednictwem wydziałowej Rady Programowej, mogą zgłaszać swoje uwagi 

dotyczące programu studiów, np. uwzględniono sugestie przesunięcia przedmiotów w obrębie 

semestrów, zmiany formy zaliczenia języka angielskiego (z zaliczenia na ocenę – na 

egzamin); w planie pozostaje włączenie do programu studiów doktoranckich zajęć ze 

statystyki.  

W trakcie spotkania z przedstawicielami społeczności doktoranckiej ustalono także, 

że po zakończeniu I roku studiów doktoranckich odbyło się spotkanie zorganizowane przez 

Dziekana WNoZ, na którym doktoranci mogli przekazać swoje opinie dotyczące kształcenia 

na studiach doktoranckich.  

Obecnie brak jest narzędzi wewnętrznego systemu zapewnienia jakości badających 

zasady oceniania doktorantów oraz weryfikację efektów ich kształcenia. W rozmowie                         

z przedstawicielami społeczności doktoranckiej, uczestnicy studiów III stopnia podkreślali 

jednak, iż dyskutowano z nimi na temat sposobu ich oceniania w procesie realizacji programu 

studiów doktoranckich (swoje opinie mogli zgłaszać za pośrednictwem Rady Programowej- 

doktorantka także wchodzi w jej skład) oraz uwzględniono ich sugestię w tym aspekcie. 

Ponadto informacje o zasadach zaliczania przedmiotów są przekazywane doktorantom przez 

nauczycieli akademickich na  pierwszych zajęciach, umieszczone są także w sylabusach. 

 

Podczas spotkania z członkami Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

ustalono, że obecnie badania ankietowe na studiach doktoranckich nie są objęte żadną 

procedurą i mają charakter tzw. ,,dobrej praktyki” (uzyskane wyniki analizowane są przez 

Dziekana i Wydziałowy Zespól ds. Jakości Kształcenia oraz kierowników poszczególnych 

katedr / zakładów). Wyniki ankiet przeprowadzonych na studiach doktoranckich podlegają w 

chwili obecnej opracowaniu.  
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 Ponadto zajęcia prowadzone na studiach doktoranckich podlegają procedurze 

hospitacji zgodnie z ogólnymi zasadami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Uchwały Senatu Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Nr 44/2010 z dn. 22.12.2010r. oraz  Nr 11 /2014 z 

dn. 19.02.2014r.). Hospitacje przeprowadzane są przez Wydziałowe Zespoły ds. Jakości 

Kształcenia i podlegają im zarówno nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na studiach 

III stopnia jak i doktoranci prowadzący zajęcia ze studentami (od II roku studiów 

doktoranckich). Podczas hospitacji zajęć ocenie podlegają: punktualność, zaangażowanie i 

przygotowanie merytoryczne nauczyciela, zgodność treści zajęć z sylabusem oraz forma 

zajęć, a także warunki prowadzenia zajęć i aktywność studentów. Protokół z hospitacji 

uwzględnia również uwagi osoby hospitowanej i hospitującej.  

Na chwilę obecną trudno jest ocenić skuteczność stosowanych narzędzi w 

odniesieniu do studiów doktoranckich ze względu na krótki okres ich funkcjonowania (studia 

doktoranckie uruchomiono w roku akademickim 2012/2013). W trakcie rozmowy z 

przedstawicielami społeczności doktoranckiej ustalono jednak, iż w opinii doktorantów 

przeprowadzanie ankiet, a także hospitacja zajęć są potrzebne, ponieważ pomagają  

uwidocznić mocne i słabe strony kształcenia na studiach III stopnia. 

 
Jak wynika z przedstawionej w trakcie wizytacji dokumentacji, Uczelnia posiada 

narzędzia weryfikujące posiadaną infrastrukturę dydaktyczno-naukową w odniesieniu do 

uczestników studiów doktoranckich. Podczas procedury hospitacji ocenie podlegają m.in. 

warunki prowadzenia zajęć. Ponadto weryfikacji dokonują nauczyciele akademiccy 

prowadzący zajęcia oraz kierownik jednostki organizacyjnej. Obecnie nie monitoruje się 

innych środków wsparcia doktorantów. W chwili obecnej nie ma procedur wewnętrznego 

systemu jakości, za pomocą których sami doktoranci mogliby wyrazić swoją opinie w tym 

zakresie. 
 

b) Z dokumentów przedstawionych Zespołowi Oceniającemu podczas wizytacji oraz z 

przebiegu spotkania z przedstawicielami pracodawców wynika, że działalność Wydziału 

charakteryzuje się bardzo dużą intensywnością kontaktów z przedstawicielami lokalnego 

rynku pracy. Najważniejszym przejawem tych relacji jest współpraca w trakcie realizacji 

procesu kształcenia na wszystkich kierunkach realizowanych przez Wydział.  

W celu ustrukturyzowania relacji z przedstawicielami rynku pracy na Wydziale 

stworzono Rady Pracodawców, funkcjonujące w ramach Wydziałowych Komisji 

Programowych dla poszczególnych kierunków studiów. Rady Pracodawców zostały włączone 

w proces tworzenia nowych programów kształcenia oraz formułowaniu w ich ramach 

zakładanych efektów kształcenia. Zgodnie z informacją zawartą w Raporcie Samooceny (s. 

34), potwierdzoną w wyniku spotkania Zespołu Oceniającego z przedstawicielami 

pracodawców, Wydział zasięga również opinii nauczycieli akademickich aktywnych na 

lokalnym rynku pracy lub prowadzących własną działalność gospodarczą związaną z profilem 

kształcenia Wydziału.  

Działania mające na celu włączenie przedstawicieli rynku pracy w ocenę osiąganych 

przez absolwentów efektów kształcenia prowadzone są dwutorowo. W pierwszej kolejności, 

najistotniejszym źródłem pozyskiwania informacji zwrotnej na ten temat, są prace Rad 

Pracodawców, które mają istotny wpływ na potencjalne modyfikacje programu kształcenia. 

Drugim źródłem informacji jest badanie ankietowe prowadzone przez Wydział, dotyczące 

opinii pracodawców na temat kwalifikacji i kompetencji absolwentów. Należy zauważyć, iż w 

oparciu o informacje pozyskiwane od przedstawicieli pracodawców Wydział doskonali nie 

tylko program kształcenia na studiach I i II stopnia, ale również rozwija ofertę studiów 

podyplomowych. 
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c) Sekcja Karier Studenckich i Promocji Uczelni prowadzi badania mające na celu 

określenie aktualnej pozycji zawodowej absolwentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Dotychczas przeprowadzono pierwsze, pilotażowe badanie skierowane do absolwentów  

którzy ukończyli studia w roku akademickim 2011/2012. Należy zwrócić uwagę, iż 

liczebność badanej populacji jest bardzo duża (1600 osób), choć zwrotność kwestionariuszy 

ankietowych dość niska (270 osób, tj. 17% absolwentów), co można uzasadnić początkowym 

etapem realizacji tego rodzaju badań w Uczelni. Badanie miało na celu określenie sytuacji 

zawodowej absolwentów po ukończeniu poszczególnych kierunków studiów w Śląskim 

Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W jego wyniku zgromadzono informacje na temat 

obecnego statusu i pozycji zawodowej, wysokości osiąganych zarobków oraz umiejętności 

poruszania się na rynku pracy. Ankieta pozwoliła wyciągnąć następujące wnioski: 

prowadzone w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach studia, odzwierciedlają 

faktyczne potrzeby rynku pracy, niewielki odsetek liczby osób, które nie pracują i szukają 

pracy  jest głównie konsekwencją przerw w zatrudnieniu z powodu poszukiwania innej pracy 

lub zmiany miejsca zamieszkania, większość absolwentów pracuje w branżach związanych z 

medycyną, konieczne będzie dokonanie modyfikacji ankiety w celu dokładniejszego 

określenia zawodu wykonywanego przez absolwentów, najczęściej absolwenci podejmują 

zatrudnienie w miejscach realizacji praktyk zawodowych, a także poprzez ogłoszenia 

internetowe, urzędy i agencje pracy,  nieliczni absolwenci znajdują pracę poprzez prasę; nikt 

nie znalazł zatrudnienia podczas targów pracy, w odczuciu 60% ankietowanych wiedza, 

umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów pomogły absolwentom zdobyć pracę 

jednak sam fakt ukończenia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zdaniem 

54% respondentów, nie miał znaczenia w staraniach o pracę, najważniejszymi cechami 

atrakcyjnej pracy jest dobra atmosfera w zespole, wysokie wynagrodzenie i możliwość 

rozwoju zawodowego; mniej ważne są takie cechy jak stabilność zatrudnienia, zgodność 

pracy z zainteresowaniami oraz zgodność pracy ze zdobytym wykształceniem; najmniej 

istotnymi są dodatkowe świadczenia (takie jak telefon służbowy czy służbowy samochód), 

praca w młodym zespole oraz prestiż firmy, stopień zadowolenia pracujących absolwentów z 

osiąganych dochodów jest zróżnicowany: bardzo zadowolonych jest tylko 4%, raczej 

zadowolonych 49%, niezadowolonych jest 38% absolwentów, natomiast bardzo 

niezadowolonych jest 9%, zdaniem większości absolwentów (54%), w programach studiów 

należy zwiększyć liczbę godzin praktycznych, kosztem zajęć teoretycznych,  

szczególnie zajęć z pacjentem, płace absolwentów kierunków „pielęgniarstwo”, 

„położnictwo” i „fizjoterapia” są zróżnicowane, zgodnie z zamieszczonymi niżej 

zestawieniami. 

W trakcie wizytacji Zespół Oceniający zapoznał się z dokumentacją procesu 

monitorowania losów zawodowych absolwentów oraz wynikami badania pilotażowego. 

Uwagę zwraca fakt, iż w znacznej większości, prezentacja wyników badań odbywa się w 

formie zagregowanej dla całej uczelni, w niewielkim zaś stopniu prezentowane są informacje 

dotyczące poszczególnych kierunków studiów. W szczególności jest to istotne z punktu 

widzenia potencjalnych możliwości doskonalenia jakości kształcenia. Przeprowadzone 

badanie dotyka bardzo ważnych dla jakości kształcenia kwestii, takich jak percepcja roli 

wykształcenia w zdobywaniu pracy, zawartości programów kształcenia oraz możliwości ich 

dalszego doskonalenia. Uwagi te są o tyle istotne, iż wyniki badań wskazują, iż badani 

absolwenci identyfikują możliwe obszary mogące wzmocnić pozycję przyszłych 

absolwentów na rynku pracy. Brak dekompozycji wyników na poziom poszczególnych 

kierunków, w praktyce bardzo ogranicza możliwości wdrożenia proponowanych zmian, gdyż 

nie można jednoznacznie stwierdzić, jakiego kierunku one dotyczą. 
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Podsumowując należy stwierdzić, iż Zespół Oceniający pozytywnie ocenia 

przygotowanie Uczelni do realizacji badań w zakresie monitorowania losów zawodowych 

absolwentów. Jednoczesnie rekomenduje wdrożenie zmian w sposobie prezentacji wyników 

w celu umożliwienia lepszego ich wykorzystania w działaniach projakościowych. 

 
 

d) W ramach Wydziału problematyką monitorowania i ewaluacji programów 

kształcenia zajmują się Wydziałowe Komisje Programowe powołane dla poszczególnych 

kierunków studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich. Ważnym aspektem pracy 

Komisji w przypadku regulowanych kierunków studiów (pielęgniarstwo i położnictwo) jest 

monitorowanie ich zgodności z odpowiednimi przepisami prawa określającymi standardy 

kształcenia dla tych kierunków. Okresowe przeglądy programów kształcenia w przypadku 

kierunków regulowanych dokonywane są wraz ze zmianami odpowiednich przepisów prawa.  

Istotnym elementem wdrożonym na Wydziale wraz z dostosowaniem programów 

kształcenia do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji jest procedura oceny stopnia 

weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, opisana w pkt. 2.2.a. niniejszego raportu. 

Wydziałowe Komisje Programowe wykorzystują wyniki prowadzonych analiz w celu 

monitorowania i okresowych przeglądów wszystkich prowadzonych kierunków studiów, w 

tym również studiów doktoranckich. Dodatkowymi informacjami wykorzystywanymi w celu 

monitorowania i okresowych przeglądów programów kształcenia są informacje płynące z 

otoczenia zewnętrznego, w szczególności od przedstawicieli instytucji rynku pracy, 

współpracujących z Wydziałem. Brakujące elementy systemu, jak np. procedury w zakresie 

oceny stosowanych zasad oceniania są pośrednio realizowane, jednak w celu osiągnięcia ich 

pełnej skuteczności powinny zostać rozbudowane. 

Zespół Oceniający na podstawie dokonanej analizy dokumentacji oraz przebiegu 

odbytych spotkań stwierdził, iż procedura ewaluacji programów kształcenia na Wydziale 

funkcjonuje zgodnie z założonymi dla niej celami. 

 
 

e) Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia wdrażany na Wydziale nie 

zawiera dotychczas rozwiązań w zakresie ewaluacji zasad oceniania studentów, doktorantów i 

słuchaczy studiów. Nie mniej jednak, jak zauważono w przypadku analizy procedur mających 

na celu weryfikację stopnia osiągania zakładanych efektów kształcenia, Wydział pośrednio 

prowadzi tego rodzaju analizy. W chwili obecnej dokonywane są one na podstawie porównań 

rozkładu ocen oraz opinii nauczyciela i studentów na temat stopnia osiągania zakładanych 

efektów kształcenia. Jednakże wyniki tych analiz koncentrują się w znacznej większości na 

doskonaleniu metod osiągania zakładanych efektów kształcenia, w mniejszym stopniu na 

badaniu metod ich oceny. 

Warto równocześnie zwrócić uwagę, iż na Wydziale opracowano, w oparciu m.in. 

hierarchię celów dydaktycznych wg taksonomii Bloom’a, szczegółowe zasady oceniania (np. 

kryteria oceniania dla egzaminu dyplomowego na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo) 

przypisujące wagę punktową w ocenie końcowej adekwatnie do stopnia osiągnięcia 

poszczególnych efektów kształcenia. Dotychczas nie dokonywano jednak pełnej, 

kompleksowej oceny stosowanych zasad oceniania studentów, doktorantów. Jednocześnie 

analizując stopień rozwoju wewnętrznego systemu zapewniania jakości należy stwierdzić, iż 

Wydział jest w odpowiednim stopniu przygotowany do wdrożenia tego typu ewaluacji, gdyż 

inne wdrożone procedury pośrednio dostarczają większość informacji niezbędnych do 

przeprowadzenia odpowiednich analiz. 
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f) Dotychczasowe praktyki w zakresie oceny jakości kadry naukowej i dydaktycznej 

zdecydowanie stanowią najmocniejszą stronę wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

kształcenia na Wydziale, dobrze utrwaloną w tradycji funkcjonowania Wydziału.  

Ocena okresowa nauczycieli akademickich prowadzona jest na podstawie Uchwały 

Senatu nr 100/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. z późn. zm., która określa sposób oraz kryteria 

dokonywania oceny oraz pracy Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich. 

Ocena każdego nauczyciela dokonywana jest w oparciu o jasne kryteria dotyczące 

działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej. Ocena przeprowadzana jest 

regularnie, zgodnie z obowiązującymi dyspozycjami ustawowymi w tej sprawie. 

Regularną praktyką na Wydziale jest również procedura pozyskiwania informacji 

zwrotnej na temat satysfakcji studentów z zajęć dydaktycznych metodą badania ankietowego. 

Stosowana jest ona w odniesieniu do wszystkich poziomów i form prowadzonych na 

Wydziale studiów. Jednocześnie należy zauważyć, iż formalne regulacje określające sposób 

zastosowania tego narzędzia nie dotyczą studiów III stopnia. Wydział realizuje procedurę 

ankietyzacji zajęć również w odniesieniu do studiów doktoranckich na zasadzie przenoszenia 

„dobrych praktyk”. Sposób przeprowadzenia badań oraz treść kwestionariusza ankietowego 

jest wynikiem konsensusu pomiędzy władzami Wydziału a reprezentantami studentów. 

Procedura ankietyzacji obejmuje zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli we 

wszystkich grupach i formach zajęć. Studenci oraz doktoranci pod koniec każdego semestru 

wypełniają kwestionariusz dotyczący jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

Wyniki ankiet są przedmiotem analizy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz 

stanowią czynnik wpływający na ocenę okresową nauczyciela akademickiego w zakresie 

działalności dydaktycznej. 

Studenci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym stwierdzili, że mają 

świadomość wpływu studenckiej oceny jakości procesu dydaktycznego na postawę 

nauczycieli akademickich. Zwracali uwagę w szczególności na pozytywne przykłady 

poprawy niektórych aspektów sygnalizowanych poprzez badanie ankietowe np. punktualność, 

forma egzaminu.  

Ostatnią procedurą dotyczącą ewaluacji jakości kadry dydaktycznej są regularnie 

prowadzone hospitacje zajęć dydaktycznych, przeprowadzane w odniesieniu do wszystkich 

nauczycieli akademickich oraz doktorantów. Sposób realizacji hospitacji zajęć jest 

szczegółowo określony oraz dokumentowany. Ważnym czynnikiem podnoszącym 

wiarygodność sposobu ich realizacji jest fakt, iż są one dokonywane przez członków 

Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, co ma na celu zapewnienie niezależności, 

obiektywizmu oraz spójności sposobu realizacji hospitacji zajęć. Rezultatem hospitacji jest 

protokół sporządzony według ogólnie obowiązującego wzorca, zaś sam przebieg i 

spostrzeżenia są przedmiotem dyskusji pomiędzy osobą hospitującą a nauczycielem 

hospitowanym, co ma na celu przekazanie szczegółowej informacji zwrotnej, służącej 

doskonaleniu warsztatu dydaktycznego. 

Na Wydziale przeprowadzono także pierwszą edycję badania ankietowego 

dotyczącego jakości obsługi administracyjnej, oceniającą kompetencje i poziom kultury 

pracowników Dziekanatu obsługujących studentów i doktorantów, godziny otwarcia 

Dziekanatu oraz jakość informacji przekazywanych drogą elektroniczną. Intencją Władz 

Wydziału jest wprowadzenie tego badania na stałe do wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości kształcenia.  

 

 
g)  W 2010 roku w wyniku oceny parametrycznej Wydział Nauk o Zdrowiu uzyskał 

kategorię B Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i utrzymał ją w ostatniej ocenie. Poziom 

naukowy WZoZ oceniany jest według ogólnie przyjętych zasad parametryzacji określonych  
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przez MNiSW. Dorobek naukowy w SUM jest gromadzony i analizowany w systemie 

biblioteczno-informatycznym Uczelni i dostępny na stronie internetowej Biblioteki Głównej 

SUM. Wydział bardzo dużą uwagę skupia na podnoszeniu poziomu naukowego jednostki. 

Weryfikacja programu naukowego jednostki następuje poprzez: 

 okresową ocenę pracowników naukowo–dydaktycznych, 

 coroczną ocenę dorobku naukowego indywidualnie dla każdej osoby jak również dla 

danej jednostki organizacyjnej Wydziału, 

 promowanie jednostek posiadających dorobek naukowy przy podziale środków 

finansowych na badania, 

 analizę prac statutowych oraz zadań badawczych realizowanych przez młodych 

naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale, 

 prowadzenie przez Bibliotekę Główną SUM, dostępnej na stronie internetowej 

Uczelni, bazy Bibliografii Publikacji Pracowników SUM i analizę bibliometryczną ich 

dorobku. 

Przy okresowej ocenie pracowników naukowo-dydaktycznych bezpośredni przełożony, a 

następnie Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich bierze pod uwagę 

aktywność naukową, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, w tym: 

 autorstwo i współautorstwo artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym, 

monografii, podręczników, rozdziałów w książkach, 

 złożenie wniosku o grant krajowy, zagraniczny, uczestnictwo lub kierowanie nim, 

 autorstwo i współautorstwo doniesienia zjazdowego, 

 uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, 

 autorstwo patentu. 

Zasady dokonywania okresowej oceny nauczycieli określa Uchwała Nr 100/2006 Senatu 

Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z dnia 26.04.2006r. z późn. zm. (ostatnia 

Uchwała Nr 173/2012 Senatu SUM z dnia 24.10.2012r.). 

Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego uwzględnia się ocenę studentów oraz 

doktorantów.  

Ocenę prac statutowych oraz zadań badawczych realizowanych przez młodych naukowców i 

uczestników studiów doktoranckich przeprowadza Wydziałowa Komisja ds. Nauki (zgodnie z 

załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 69/2013 Senatu SUM z dn. 27.03.2013r.) oraz Senacka 

Komisja Nauki. 

Należy stwierdzić, że nauczyciele akademiccy WNoZ posiadają znaczący dorobek 

naukowy z zakresu kierunków kształcenia, które reprezentują. W badania włączani są 

studenci i W ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia nie opracowano 

dotychczas kompleksowej procedury oceny poziomu naukowego jednostki, niezależnie od 

oceny dorobku naukowego poszczególnych pracowników, stanowiącej element oceny 

okresowej. W praktyce funkcjonowania Wydziału ugruntowana jest natomiast praktyka oceny 

zagregowanej dorobku poszczególnych jednostek Wydziału, mająca odzwierciedlenie w 

polityce finansowej Wydziału.  

Wydział poddaje się systematycznej procedurze oceny poziomu naukowego Wydziału 

poprzez cykliczną ocenę parametryczną, dokonywaną przez odpowiednie organy Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż Wydział wdrożył odpowiednie procedury mające 

na celu ocenę jakości kadry dydaktycznej oraz wspomagającej proces kształcenia. 

 

 
h) Wewnętrzny system zapewniania jakości przewiduje ocenę zasobów materialnych z 

punktu widzenia przystosowania do potrzeb procesu kształcenia oraz stosowanych środków 

wsparcia dla studentów. Ewaluacja infrastruktury dydaktycznej i socjalnej odbywa się 
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dwutorowo. W pierwszej kolejności poprzez audyt wewnętrzny kierowników poszczególnych 

jednostek Wydziału odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie pracowni medycznych 

oraz przedstawicieli Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w odniesieniu do 

pozostałej infrastruktury dydaktycznej oraz socjalnej, będącej w dyspozycji Wydziału.  

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia przewiduje również regularne 

prowadzenie badanie opinii studentów w zakresie warunków socjalno-bytowych w domach 

studenckich, infrastruktury dydaktycznej i naukowej oraz obsługi administracyjnej. Badanie 

prowadzi się za pomocą anonimowego kwestionariusza ankietowego. Wyniki badania 

poddawane są analizie przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. Na podstawie 

powyższych działań ewaluacyjnych formułowane są zalecenia w zakresie doskonalenia 

infrastruktury dydaktycznej i socjalnej Wydziału.  

Jednocześnie zwraca uwagę fakt, iż obecnie wewnętrzny system zapewniania jakości 

kształcenia nie przewiduje procedur ewaluacji środków wsparcia dla doktorantów oraz 

słuchaczy studiów podyplomowych. Sytuacja obecna wynika z bardzo krótkiego okresu 

funkcjonowania studiów doktoranckich na Wydziale, nie mniej jednak Zespół Oceniający 

zaleca opracowanie adekwatnych procedur ewaluacyjnych w tym zakresie. 

Dodatkowo, w celu uzyskania informacji o jakości infrastruktury w odniesieniu do 

potrzeb poszczególnych zajęć dydaktycznych, Wydział zmodyfikował stosowaną procedurę 

hospitacji zajęć. Nowy arkusz hospitacji uwzględnia również uwagi na temat stanu 

wyposażenia sal dydaktycznych, w których odbywają się hospitowane zajęcia. 

Wydział dokonuje również stałej ewaluacji placówek kształcenia praktycznego, w 

których realizowana jest część procesu kształcenia. Ewaluacja dokonywana jest w oparciu o 

szczegółowo sprecyzowane kryteria doboru placówek kształcenia praktycznego, 

uwzględniających specyficzne potrzeby danego kierunku studiów (np. rodzaj wykonywanych 

świadczeń, liczbę porodów, posiadane certyfikaty, etc.). 
 

i) Procedury tworzące wewnętrzny system zapewniania jakości zarówno na poziomie 

Uczelni jak i Wydziału określają precyzyjnie przepływ informacji wykorzystywanej w celach 

projakościowych. Dokładnie określone są również narzędzia oraz metody gromadzenia 

informacji. Jednocześnie zwraca uwagę fakt, iż wewnętrzny system zapewniania jakości 

kształcenia wdrożony na Wydziale funkcjonuje w oparciu o szereg procedur ewaluacyjnych 

dotyczących różnych obszarów procesu kształcenia. Zespół Oceniający sugeruje rozważenie 

możliwości opracowania metody agregacji informacji pozyskiwanych z różnych źródeł, w 

sposób umożliwiający dokonanie kompleksowej oceny działalności Wydziału z punktu 

widzenia jakości kształcenia. 

Pozytywnie należy ocenić wykorzystanie dostępnych możliwości komunikacji 

zwrotnej na temat działań projakościowych, skierowanych do interesariuszy zarówno 

wewnętrznych jak i zewnętrznych. W trakcie spotkań Zespołu Oceniającego z 

przedstawicielami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, wielokrotnie podkreślano 

dobry, dwukierunkowy przepływ informacji na temat działań podejmowanych na Wydziale. 

 
j) Studenci oraz doktoranci mają zapewniony odpowiedni dostęp do aktualnych 

informacji o programie studiów, organizacji i procedurach toku studiów oraz zakładanych 

efektach kształcenia za pośrednictwem strony internetowej Uczelni i poszczególnych 

jednostek, tablic informacyjnych, materiałów udostępnianych przez Dziekanat Wydziału. 

Dobrze funkcjonuje również przepływ bieżących informacji drogą elektroniczną. 

Jednocześnie wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia nie przewiduje procedur 

ewaluacji działalności Wydziału w zakresie adekwatności i skuteczności stosowanej polityki i 

narzędzi komunikacyjnych. 
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Podsumowując należy stwierdzić, iż wewnętrzny system zapewniania jakości 

kształcenia funkcjonujący na Wydziale Nauk o Zdrowiu można uznać za kompleksowy w 

odniesieniu do studiów I, II i III stopnia. Procedury funkcjonujące w jego ramach pozwalają 

na ewaluację oraz doskonalenie niemal wszystkich czynników mających istotny wpływ na 

jakość kształcenia. Umożliwiają również przeciwdziałanie oraz eliminację zjawisk 

patologicznych. Ostatni z wymienionych aspektów jest dodatkowo zapewniania poprzez 

budowanie partnerskich relacji pomiędzy Władzami Wydziału, pracownikami, studentami i 

doktorantami. W trakcie spotkań poszczególnych grup społeczności akademickiej z Zespołem 

Oceniającym wielokrotnie podkreślano wagę kontaktów i komunikacji nieformalnej w 

doskonaleniu jakości funkcjonowania Wydziału, poprzez elastyczne i szybkie reagowanie na 

zgłaszane tą drogą sygnały. 

 

3. W trakcie przeprowadzonej wizytacji Zespół Oceniający otrzymał obszerne i 

wyczerpujące informacje na temat działań podejmowanych przez Władze Wydziału oraz 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia mających na celu doskonalenie 

procedur wewnętrznego systemu zapewniania jakości. Działania te mają charakter inicjatyw 

oddolnych, służących podnoszeniu skuteczności i efektywności stosowanych procedur. 

Jednocześnie zwraca uwagę fakt, iż formalnie obowiązujący wewnętrzny system zapewniania 

jakości kształcenia nie przewiduje dokonywania analiz jego funkcjonowania w oparciu o 

kryteria dotyczące jego skuteczności i efektywności. Należy zwrócić uwagę, iż obserwowany 

na Wydziale dynamiczny rozwój poszczególnych procedur systemu może w przyszłości 

doprowadzić do spadku efektywności jego funkcjonowania, poprzez nadmierne obciążanie 

obowiązkami członków społeczności akademickiej. Zespół Oceniający uważa za zasadne 

dokonanie modyfikacji wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, w celu 

uwzględnienia sformalizowanych procedur ewaluacji jego funkcjonowania.  

 

 

Załącznik  nr  4  Funkcjonowanie wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości 

kształcenia  

 

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego
4
 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1) Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia ma jasno ukształtowaną, przejrzystą 

strukturę organizacyjną oraz decyzyjną, uwzględniającą wszystkie grupy interesariuszy 

wewnętrznych oraz zewnętrznych. 

 

2) Wdrażane na Wydziale procedury wewnętrznego systemu zapewniania jakości pozwalają 

na ocenę niemal wszystkich kluczowych aspektów procesu kształcenia. Brakujące elementy 

systemu, jak np. procedury w zakresie oceny stosowanych zasad oceniania są pośrednio 

realizowane, jednak w celu osiągnięcia ich pełnej skuteczności powinny zostać rozbudowane. 

 

3) Działania Wydziału oraz Uczelni podejmowane w ramach procedur wewnętrznego 

systemu zapewniania jakości kształcenia cechują się wysokim stopniem rzetelności oraz 

staranności. Społeczność Wydziału wykazuje duże zaangażowanie w rozwój systemu a przez 

to – doskonalenie jakości kształcenia. Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia 
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wymaga natomiast dopracowania w zakresie procedur mających na celu badanie 

efektywności jego funkcjonowania. 

 

 

 

3. Spójność stosowanego w jednostce opisu celów i efektów kształcenia na oferowanych 

studiach doktoranckich i podyplomowych oraz sprawność i wiarygodność systemu 

weryfikującego i potwierdzającego ich osiągnięcie. 

 

 

1. Stacjonarne 4-letnie studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu SUM zostały 

uruchomione w roku akademickim 2012/2013 na podstawie Zarządzenia Rektora Nr 62/2012 

z dn. 21.05.2012r. Są one prowadzone w dwóch dziedzinach: nauk medycznych i nauk o 

zdrowiu. Podczas pierwszej rekrutacji na studia przyjęto 20 osób. W roku akademickim 

2013/2014, mając na uwadze dużą liczbę chętnych (prawie dwóch kandydatów na jedno 

miejsce), zwiększono limit przyjęć do 25 miejsc. Świadczy to o wzroście zainteresowania tym 

rodzajem kariery i spełnieniem przez Wydział oczekiwań doktorantów. Obecnie na I i II roku 

studiów III stopnia kształcą się 43 osoby. Jeden opiekun naukowy / promotor może 

nadzorować pracę max. 5 doktorantów. Kryteria i zasady rekrutacji oraz terminy 

postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości odpowiednio wcześnie 

na stronie internetowej Uczelni. Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2013/2014 

określono w Uchwale Nr 76/2013 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

z dn. 24.04.2013 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku 

akademickim 2013/2014. W trakcie spotkania z doktorantami nie zgłoszono uwag 

dotyczących procedury rekrutacyjnej; w posiedzeniach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

uczestniczy przedstawiciel Samorządu Doktorantów z głosem doradczym. Podczas wizytacji 

na WNoZ SUM ustalono, że plany i programy kształcenia oraz efekty kształcenia na studiach 

doktoranckich, zatwierdzone przez Radę Wydziału NoZ (Uchwały: nr 471 z dn. 12.12.2011r., 

nr 616 z dn. 20.06.2012r., nr 400 oraz nr 401 z dn. 23.09.2013r.), zostały opracowane przez 

Kierownika wydziałowych studiów doktoranckich przy współudziale nauczycieli 

akademickich. Zasięgano także opinii przedstawicieli pracodawców, działających w Radach 

Pracodawców przy Wydziałowych Komisjach Programowych studiów I i II stopnia. W 

późniejszym etapie prac uczestniczyła także powołana na kadencję 2012-2016, na mocy 

Uchwały nr 60 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z dn. 19.11.2012r. Rada Programowa 

Studium Doktoranckiego WNoZ z przedstawicielem Samorządu Doktorantów w jej składzie. 

Uchwalony program został także pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Doktorantów. 

Programy studiów III stopnia, realizowanych na WNoZ, obejmują zajęcia obowiązkowe, 

fakultatywne i  praktyki zawodowe (10 godz. w przypadku doktorantów I roku oraz  80 godz.- 

w przypadku doktorantów II-IV roku), obliczone na 45 pkt. ECTS (studia rozpoczęte w roku 

akademickim 2012/3013) oraz 43 pkt. ECTS (studia rozpoczęte w roku akademickim 

2013/3014). Podczas realizowanych w każdym semestrze z udziałem opiekuna naukowego / 

promotora Seminariów doktoranckich, uczestnicy studiów III stopnia mogą zdobyć wiedzę z 

zakresu najnowszych osiągnięć nauki związanych z tematyką prowadzonych badań, poznać 

zasady etyczne prowadzenia badań, nabyć umiejętności pisania publikacji naukowych oraz 

sporządzania projektu badawczego, a także stosowania reguł pracy naukowej. W trakcie zajęć 

obowiązkowych: Ogólna metodologia nauk, Metodologia badań naukowych w medycynie, 

Metodyka pracy naukowej w medycynie (teoria medycyny) oraz fakultatywnych: Metodyka 

pracy naukowej w medycynie (ginekologia i położnictwo), Metodyka pracy naukowej w 

fizjoterapii, Metodyka pracy naukowej w pielęgniarstwie, doktoranci zdobywają wiedzę, 

umiejętności i kompetencje niezbędne do samodzielnej działalności naukowej w przyszłości, 
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m.in. takie jak: formułowanie twierdzeń naukowych, prezentacja i dyskusja wyników w 

nauce, krytyczna ocena osiągnięć naukowych. Z etycznymi aspektami pracy naukowo-

badawczej doktoranci zapoznają się w trakcie zajęć z Bioetyki oraz Etyki pracy naukowej. 

Niezbędną  wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z samodzielną pracą naukowa i 

dydaktyczną uczestnicy studiów III stopnia mogą również uzyskać podczas zajęć 

fakultatywnych: Metody autoprezentacji, Psychologia procesów poznawczych, Psychologia 

różnic indywidualnych, Psychologia komunikacji społecznej. Dzięki prowadzonym na I roku 

studiów Konwersatoriom z języka angielskiego doktoranci WNoZ mogą doskonalić 

posługiwanie się specjalistycznym językiem obcym. Ponadto istnieje możliwość realizowania 

dydaktyki ze studentami w języku angielskim. Zarówno w trakcie wykładów Dydaktyka w 

szkole wyższej, jak i zajęć fakultatywnych (seminariów i ćwiczeń)- Nowoczesne metody 

dydaktyczne, uczestnicy studiów III stopnia uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje 

niezbędne do prowadzenia zajęć ze studentami, w tym także w zakresie nowoczesnych metod 

prowadzenia zajęć. Ponadto odbywając praktyki dydaktyczne na każdym roku studiów, uczą 

się efektywnego przekazywania wiedzy, pracy w zespole, a także formułowania pytań 

sprawdzających, testów i ich oceniania. Należy podkreślić, że prowadzona przez doktorantów 

dydaktyka jest zgodna z ich zainteresowaniami naukowymi. W I semestrze studiów mogą 

uczestniczyć i obserwować sposób prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich, a 

samodzielna dydaktyka jest realizowana od II semestru, początkowo w mniejszym wymiarze 

godzinowym (10 godzin.). Doktoranci zatrudnieni w charakterze nauczyciela akademickiego 

są zwolnieni z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych, co jest zgodne 

z §6.2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 01.07.2013r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach 

i jednostkach naukowych. Ponadto uczestnicy studiów III stopnia uzyskują pomoc od 

opiekuna naukowego / promotora w przygotowaniu materiałów niezbędnych do 

samodzielnego przeprowadzenia zajęć dydaktycznych. Dzięki udziałowi doktorantów w 

działalności naukowej katedr / zakładów, uczestnicy studiów III stopnia zdobywają wiedzę 

właściwą obszarowi prowadzonych badań oraz nabywają umiejętności ich prowadzenia, 

interpretacji uzyskanych wyników i pracy zespołowej. Program studiów III stopnia obejmuje 

również zajęcia z Historii i socjologii medycyny oraz Zdrowia publicznego. 

 

W trakcie spotkania z przedstawicielami społeczności doktoranckiej ustalono, iż uczestnicy 

studiów III stopnia mają realny wpływ na oferowany przez Wydział program studiów 

doktoranckich. Po zakończonym pierwszym roku kształcenia 2012/2013, uwzględniono 

wniosek doktorantów dotyczący modyfikacji planu i programu studiów- zostały 

wprowadzone korekty związane z zaplanowanymi w programie przedmiotami: przesunięcia w 

semestrach oraz zmiany sposobu zaliczenia języka angielskiego (zaliczenie na ocenę- na 

egzamin). W planie pozostaje także uwzględnienie  sugestii doktorantów o włączenie zajęć ze 

statystyki. Ponadto ustalono, że WNoZ stwarza doktorantom możliwości prowadzenia 

samodzielnych badań naukowych, publikowania ich wyników oraz wyjazdów na konferencje 

i staże. Podczas rozmowy z przedstawicielami społeczności doktoranckiej, uczestnicy studiów 

III stopnia podkreślali, że informacje na temat konferencji i staży są łatwo dostępne, mogą je 

znaleźć na stronie internetowej Uczelni, otrzymać drogą mailową od pracowników 

Dziekanatu lub dowiedzieć się od kierowników jednostek, w których odbywają studia 

doktoranckie, czy też opiekunów naukowych / promotorów.  W przygotowywaniu publikacji 

doktoranci otrzymują niezbędne wsparcie od swoich opiekunów naukowych / promotorów. 

Jak wynika z przedstawionej dokumentacji w latach 2012-2014 uczestnicy studiów III stopnia 

byli autorami lub współautorami 28 prac naukowych opublikowanych w polsko- i 

anglojęzycznych czasopismach, np. ,,Pediatria Polska”, ,,Journal of Ecology and Health”, 

,,Postępy Fitoterapii”, ,,Forum Zakażeń”, ,,Magazyn Pielęgniarki i Położnej”, ,,Eukrasia”  
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oraz rozdziałów w monografiach. Kolejnych 9 prac zostało przyjętych do druku. Ponadto 

doktoranci prezentowali wyniki swoich badań (43 prace) na licznych konferencjach 

krajowych oraz międzynarodowych, m.in. w Katowicach, Białymstoku, Warszawie, 

Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi oraz Dublinie, Paryżu, Kopenhadze. Ponadto, biorąc 

udział w wydziałowych konferencjach naukowych, doktoranci mogą uczestniczyć w 

wykładach profesorów zaproszonych z innych uczelni, w tym też z ośrodków zagranicznych. 

Uczestnicy studiów III stopnia mogą także skorzystać ze wsparcia finansowego m.in. z 

funduszy na badania statutowe, środków przeznaczonych na zadania służące rozwojowi 

młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, a także składać wnioski do 

Rektora za pośrednictwem Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej o finansowanie 

udziału w konferencjach czy publikacjach. Warto zauważyć, że pomimo krótkiego okresu 

funkcjonowania Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu, już 5 doktorantów 

wszczęło przewód doktorski. Podsumowując, na podstawie przeprowadzonych rozmów z 

doktorantami i Kierownikiem studiów doktoranckich oraz analizy przedłożonej dokumentacji 

(plany i programy studiów, efekty kształcenia, sylabusy) wydaje się że, opracowane programy 

kształcenia na studiach III stopnia, realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu SUM oraz 

warunki studiowania stwarzane przez Wydział pozwolą uzyskać zakładane efekty kształcenia 

w zakresie wiedzy, umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań 

naukowych oraz kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-

badawczej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Pełna i jednoznaczna ocena 

będzie jednak dopiero możliwa po zakończeniu 4-letniego cyklu kształcenia na wydziałowych 

studiach doktoranckich. Kwalifikacje naukowe kadry naukowo-dydaktycznej prowadzącej 

zajęcia na studiach doktoranckich oraz sprawujących opiekę naukową nad doktorantami 

pozwalają na osiągnięcie założonych efektów kształcenia. 

 

2.Studia podyplomowe prowadzone na Wydziale są odpowiedzią na zapotrzebowanie 

wskazane przez interesariuszy zewnętrznych. Efekty kształcenia odzwierciedlają ich opinie i 

są zgodne z regulacjami prawnymi, w szczególności z wymaganiami organizacji zawodowych 

takich jak Izba Lekarskiej oraz Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo 

Fizjoterapii. Uwzględniają też tendencje demograficzne (starzenie się społeczeństwa) i 

epidemiologiczne (wzrost liczby/udziału pacjentów z chorobami przewlekłymi i chorobami 

nowotworowymi). Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwentów studiów 

podyplomowych zostały określone tak, aby odpowiadać zapotrzebowaniu pracodawców na 

specjalistycznie wykształconych pracowników. W roku akademickim 2010/2011 na Wydziale 

utworzono 8 kierunków studiów podyplomowych: „Terapia neurorozwojowa”, „Gerontologia 

i opieka nad osobami starszymi”, „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna”, „Problemy 

zdrowotne dzieci i młodzieży w praktyce nauczycielskiej”, „Fizjoterapia w onkologii z 

elementami psychoonkologii”, „Stany zagrożenia życia u dzieci i młodzieży – rozpoznanie i 

zasady postępowania”, „Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej ( w systemie ochrony 

zdrowia)”. 

Uruchomienie powyższych studiów podyplomowych potwierdzają odpowiednie 

Uchwały Senatu SUM w Katowicach. Kierunki studiów oraz efekty kształcenia na studiach 

podyplomowych zostały skonstruowane w oparciu o konsultacje i wyniki ankiet dotyczących 

oceny absolwentów i ich kwalifikacji zawodowych przez pracodawców. Na tej podstawie 

WNoZ zawnioskował do Rektora o utworzenie powyższych studiów podyplomowych. Należy 

stwierdzić, że WNoZ posiada bogatą i interesującą ofertę studiów podyplomowych, jednak ze 

względu na brak kandydatów nie udało się ich dotychczas uruchomić. 
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3. Interesariuszami zewnętrzni, z którymi Wydział aktywnie współdziała są m. in.: dyrektorzy 

szpitali w obszaru województwa, opiekunowie praktyk z ramienia szpitali oraz członkowie 

Izby Lekarskiej oraz Izby Pielęgniarek i Położnych z terenu województwa śląskiego. 

Pracownicy Wydziału, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą traktowani są 

również jako przedstawiciele rynku pracy. Ich zdanie jest brane pod uwagę przy określaniu i 

ocenienie efektów kształcenia. Interesariusze zewnętrzni wyrażają swoje opinie i wpływają na 

określenie i ocenę efektów kształcenia w czasie spotkań, które odbywają się z udziałem 

pracowników i studentów. Wyniki tych rozmów uwzględniane są przy ocenie programu 

studiów, a w konsekwencji prowadzą do doskonalenia końcowych efektów kształcenia. 

Ponadto przy Wydziałowych Komisjach Programowych dla wszystkich kierunków aktywnie 

działają Rady Pracodawców. 

Na podstawie rozmów przeprowadzonych z członkami Rady Programowej Studium 

Doktoranckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz przedstawicielami społeczności 

doktoranckiej ustalono, iż doktoranci uczestniczyli w procesie opracowywania programu  i 

efektów kształcenia na studiach III stopnia; uchwalony program został pozytywnie 

zaopiniowany przez uczelniany Samorząd Doktorantów.  Po zakończeniu I roku studiów, 

uwzględniono zgłaszane przez doktorantów sugestie dotyczące przesunięć przedmiotów w 

semestrach oraz zmiany sposobu zaliczenia języka angielskiego (zaliczenie na ocenę- na 

egzamin). W planie pozostaje włączenie do programu studiów zajęć ze statystyki. Ponadto w 

opracowywaniu programu studiów zasięgnięto opinii przedstawicieli pracodawców, 

działających w Radach Pracodawców przy Wydziałowych Komisjach Programowych studiów 

I i II stopnia. Aktualnie na WNoZ nie funkcjonuje oddzielna Rada Pracodawców przy 

Wydziałowej Radzie Programowej Studium Doktoranckiego.  

 

4. Wydział Nauk o Zdrowiu SUM stosuje system ECTS w odniesieniu do studiów 

doktoranckich. Aktualnie obowiązujące programy studiów III stopnia, realizowanych na 

WNoZ, obejmują zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i  praktyki zawodowe (10 godz. w 

przypadku doktorantów I roku oraz  80 godz.- w przypadku doktorantów II-IV roku), 

obliczone na 45 pkt. ECTS (studia rozpoczęte w roku akademickim 2012/3013) oraz 43 pkt. 

ECTS (studia rozpoczęte w roku akademickim 2013/3014). Całkowity wymiar punktów 

ECTS jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 

01.07.2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich 

w uczelniach i jednostkach naukowych. Również wymiar godzinowy zajęć fakultatywnych 

oraz praktyk dydaktycznych odpowiada §4.2 oraz §6.1 ww. Rozporządzenia. Natomiast 

zgodnie z aktualnymi programami studiów, doktorant może uzyskać 5 pkt. ECTS korzystając 

z oferty zajęć fakultatywnych, co nie jest zgodne z §4.3 oraz §4.4 Rozporządzenia MNiSW, 

które wskazują że wymiar zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności zawodowe, 

podobnie jak wymiar zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne, 

powinien odpowiadać co najmniej 5 pkt. ECTS (czyli łącznie min. 10 pkt. ECTS). 

Opracowano także sylabusy dla przedmiotów na studiach III stopnia; niektóre z nich są 

niekompletne i wymagają drobnych korekt. Ze względu na krótki czas funkcjonowania na 

Wydziale studiów doktoranckich, jednoznaczna ocena prawidłowości stosowanego systemu 

ECTS- określenia nakładu pracy i czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia, nie jest na chwilę obecną możliwa. 

 

5. Na początku każdego kursu studenci są informowani przez nauczycieli akademickich o 

wymogach potrzebnych do zaliczenia danego egzaminu. Zdaniem studentów są to kryteria 

zrozumiałe, przejrzyste i sprawiedliwie egzekwowane. Studenci mogą się z nimi dodatkowo 

zapoznać poprzez wgląd do sylabusów, dostępnych na stronie internetowej Uczelni. W 

ramach Komisji Programowej, której członkiem jest również student, dopracowuje się 
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obecnie wdrożone zakładane efekty kształcenia oraz weryfikuje, czy obecny program pozwala 

na ich realizację. Przedstawiciele samorządu wskazali na szereg kwestii, które udało się 

zmienić poprzez działalność w Komisji, przykładowo zmiany w długości trwania studiów I 

stopnia na kierunku pielęgniarstwo, wymiar praktyk, zmiany w organizacji studiów (czas i 

miejsce zajęć, terminy sesji egzaminacyjnych), kryteria doboru placówek, gdzie odbywać się 

mają praktyki (dot. położnictwa). Prace Komisji z udziałem przedstawiciela studentów 

obejmują również prace nad treścią samych zakładanych efektów kształcenia. Studenci 

nieudzielający się w pracach komisji wydziałowych lub samorządu studenckiego również 

mają możliwość pośredniego wpływu na system oceny stopnia osiągnięcia zakładanych celów 

i efektów kształcenia poprzez regularnie wypełniane kwestionariusze samooceny. Studenci 

mogą w nich wskazać własną ocenę swoich postępów w nauce podczas danego kursu oraz 

wskazać swoje ewentualne uwagi co do sposobu i formy prowadzenia zajęć oraz 

egzaminowania. Efekty kształcenia na studiach doktoranckich podlegają stałej weryfikacji, 

dokonywanej przez opiekuna naukowego / promotora w bezpośrednim kontakcie z 

doktorantem oraz poprzez kartę okresowych osiągnięć doktoranta, składaną po każdym 

semestrze do Kierownika Studium Doktoranckiego i roczne sprawozdanie z realizacji 

projektu badawczego, składanego na ręce opiekuna naukowego / promotora oraz do 

Kierownika Studium Doktoranckiego. Ponadto sami doktoranci, po zakończeniu zajęć 

wypełniają karty ewaluacji zajęć (samooceny doktoranta), analizowane następnie przez Radę 

Programową Studium Doktoranckiego WNoZ, a sporządzany raport ewaluacji przedstawiany 

jest Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia. Podczas wizytacji ustalono, iż 

uczestnicy studiów III stopnia mają łatwy dostęp do informacji dotyczących procedur ich 

oceniania oraz zakładanych efektów kształcenia. Szczegółowe wymagania dotyczące 

zaliczenia poszczególnych przedmiotów zawarte są w sylabusach,  a o sposobie zaliczania 

doktoranci są informowani na początku zajęć. Niezbędne informacje umieszczane są również 

na stronie internetowej Uczelni oraz w gablotach, część przesyłana jest także drogą mailową. 

Stosowany system oceny w opinii doktorantów jest wiarygodny i przejrzysty.  

 

 

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego
 4
 w pełni 

 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Programy studiów doktoranckich na WNoZ zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału i 

przygotowane w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji. Wydaję się, że pozwolą zrealizować 

zakładane efekty kształcenia. Wydział umożliwia swoim doktorantom pracę naukową, 

publikowanie wyników badań oraz wyjazdy na staże i konferencje naukowe.  

 

2) Jednostka zapewnia efekty kształcenia na studiach podyplomowych zgodnie z 

wymaganiami organizacji zawodowych i pracodawców, które umożliwiają nabycie uprawnień 

do wykonywania zawodu lub nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy, jednak ze 

względu na brak kandydatów studiów tych nie udało się dotychczas uruchomić. 

 

3) Doktoranci oraz przedstawiciele pracodawców uczestniczyli w procesie określania efektów 

kształcenia na studiach III stopnia.  

 

4) Wydział posiada programy studiów doktoranckich opracowane z uwzględnieniem punktów 

ECTS oraz sylabusy opracowane zgodnie z KRK. 
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5) Stopień osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na studiach doktoranckich podlega 

stałej weryfikacji, dokonywanej przez opiekuna naukowego / promotora w bezpośrednim 

kontakcie z doktorantem oraz poprzez kartę okresowych osiągnięć doktoranta, składaną po 

każdym semestrze do Kierownika Studium Doktoranckiego i roczne sprawozdanie z 

realizacji projektu badawczego, składane na ręce opiekuna naukowego / promotora oraz do 

Kierownika Studium Doktoranckiego. Funkcjonują także karty ewaluacji zajęć (samooceny 

doktoranta). 

 

 

4. Zasoby kadrowe, materialne i finansowe posiadane przez jednostkę dla realizacji 

zakładanych celów strategicznych i osiągnięcia efektów kształcenia 

 

 

1. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu zatrudnionych jest 224 nauczycieli akademickich, w tym 29 

samodzielnych pracowników nauki, 95 doktorów, 16 lekarzy i 84 magistrów. Nauczyciele 

akademiccy reprezentują różne specjalności (między innymi są to: lekarze, pielęgniarki, 

położne, fizjoterapeuci, biolodzy, psycholodzy, pedagodzy). Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu 

składa się z: 29 samodzielnych pracowników nauki (w tym 9 profesorów i 20 doktorów 

habilitowanych). Celem polityki kadrowej jest dążenie do optymalizacji zatrudnienia, w celu 

dostosowania profilu zawodowego zatrudnionych nauczycieli akademickich do wypełnienia 

standardów kształcenia w zakresie prowadzonych trzech kierunków: pielęgniarstwo, 

położnictwo i fizjoterapia. Istotnym elementem działań na WNoZ jest systematyczne 

podnoszenie kwalifikacji nauczycieli akademickich w zakresie rozwoju naukowego i 

zawodowego. Dowodem skuteczności podejmowanych w tym zakresie działań jest uzyskanie 

przez WNoZ uprawnień do nadawania stopni naukowych: doktora nauk medycznych 

(2007r.), doktora nauk o zdrowiu (2010r.) oraz doktora habilitowanego nauk o zdrowiu 

(2012r.). Umożliwiło to bardziej efektywny rozwój naukowy kadry. Na 56 stopni doktora 

nadanych na WNoZ, 23 uzyskali pracownicy Wydziału, w tym 15 doktora nauk medycznych i 

8 doktora nauk o zdrowiu. Dwudziestu pięciu nauczycieli uzyskało stopień doktora poza 

jednostką. Dotychczas Rada Wydziału podjęła Uchwałę o nadaniu stopnia doktora 

habilitowanego nauk o zdrowiu 2 osobom. Aktualnie prowadzone są 3 procedury związane z 

nadaniem stopnia doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. W okresie poddanym ocenie 7 

osób uzyskało tytuł naukowy profesora (13% wszystkich przyznanych tytułów naukowych 

pracownikom SUM). Szczegółowa analiza struktury zatrudnienia nauczycieli akademickich 

pod względem liczebności, kwalifikacji, posiadanego dorobku naukowego, dydaktycznego i 

organizacyjnego wskazuje, że prowadzona przez WNoZ polityka kadrowa umożliwia rozwój 

kwalifikacji naukowych i dydaktycznych pracowników. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu w 

Katowicach sytuację kadrową można ocenić jako stabilną. W roku 2009  liczba nauczycieli 

akademickich, dla których Wydział jest podstawowym miejscem pracy to 192 nauczycieli, a 

w roku 2014 jest ich 218, co stanowi wzrost zatrudnienia o 26 osób (ok. 10%). W roku 2014 

w stosunku do roku 2009 wzrosła liczba profesorów o 2 osoby, nie zmieniła się liczba 

doktorów habilitowanych, wzrosła liczba doktorów o 4 osoby i pozostałych nauczycieli o 18 

osób. Dzięki polityce kadrowej prowadzonej na Wydziale zwiększyła się w tym czasie liczba 

zatrudnionych osób młodych. Biorąc pod uwagę grupę pracowników posiadających tytuł lub 

stopień naukowy, skutkowało to największym wzrostem liczby zatrudnionych osób ze 

stopniem naukowym doktora. W analizowanym okresie nie odnotowano też znaczącego 

wzrostu liczby pracowników Wydziału podejmujących zatrudnienie w dodatkowym miejscu 

pracy, co należy uznać za tendencję pozytywną. Należy podkreślić, że dbając o wysoki 

poziom kształcenia studentów, są zatrudniani i także pracują na Wydziale nauczyciele 

akademiccy posiadający co najmniej tytuł magistra. Mają oni otwartą drogę awansu 
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naukowego – z możliwością przygotowania i obrony pracy doktorskiej, a w przyszłości 

uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Rozwój zawodowy, niezależnie od zdobywania 

doświadczenia w codziennej pracy, jest możliwy poprzez zdobywanie specjalizacji, zarówno 

pielęgniarskich, jak i lekarskich. Na WNoZ opracowano i wdrożono do realizacji następujące 

specjalizacje pielęgniarskie: diabetologiczną, paliatywną, geriatryczną i rodzinną oraz kursy 

doskonalące dla fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej, kursy doskonalące dla 

lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej. Zostały opracowane i 

przesłane do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 

celem uzyskania zgody na prowadzenie specjalizacji w zakresie: pielęgniarstwo zachowawcze 

dla pielęgniarek, pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek, pielęgniarstwo pediatryczne 

dla pielęgniarek. 

Polityka kadrowa jest różna na poszczególnych kierunków studiów. Na położnictwie 

dominuje dobór kadry zgodny z zawodowymi kompetencjami nauczycieli akademickich 

odpowiedni dla praktycznego profilem kształcenia. Na pozostałych kierunkach bierze się 

także pod uwagę dorobek naukowy zgodny z kierunkowymi efektami kształcenia. 

W ostatnim roku zatrudniono 10 nowych osób. Kierownicy Jednostek decydują o zgłoszeniu 

Władzom Uczelni potrzeby  nowego etatu wynikające z obsady godzin dydaktycznych. 

Jednym z głównych wymogów do spełnienia przez Kadrę są doświadczenia zawodowe.        

Na posiedzeniu Rektorsko-Dziekańskim rozpatrywane są złożone podania o pracę, a 

głównym kryterium do zatrudnienia jest wykazanie liczby godzin dydaktycznych do 

realizacji.  

 

Ważnym celem polityki kadrowej władz Wydziału jest dążenie do zmian ukierunkowanych 

na optymalizację zatrudnienia. Ma ona na celu dostosowanie profilu zawodowego 

zatrudnionych nauczycieli akademickich do wypełnienia standardów kształcenia w zakresie 

trzech kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia. Najważniejszym elementem 

działań jest tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. 

Drugim elementem tej polityki jest dążenie do zwiększania liczby samodzielnych 

pracowników nauki oraz nauczycieli ze stopniem doktora. Sprzyja to wysiłkom skierowanym 

do uzyskania lepszej kategorii Wydziału mającej znaczenie w wysokości przyznawanej 

dotacji na badania naukowe. Troską władz Wydziału jest także posiadanie takiej liczby 

pracowników z tytułem i stopniem naukowym, która jest wymagana dla reprezentowania 

kierunków kształcenia w minimum kadrowym, jak również prowadzenia studiów 

doktoranckich i podyplomowych. 

Należy także podkreślić, że prowadzona polityka kadrowa sprzyja wysiłkom WNoZ 

zmierzającym do uzyskania wyższej kategorii naukowej, co ma istotny wpływ na wysokość 

dotacji na badania naukowe. Przy analizie struktury zatrudnienia (minimum kadrowe dla 

poszczególnych kierunków studiów, liczebność i kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej) 

brana jest pod uwagę właściwa proporcja liczby nauczycieli akademickich zaangażowanych 

w proces dydaktyczny do liczby studentów.  W odniesieniu do studiów doktoranckich 

Wydział Nauk o Zdrowiu posiada wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Na 

studiach doktoranckich zajęcia prowadzi 6 profesorów, 11 doktorów habilitowanych oraz 4 

doktorów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także w dziedzinach nauk 

humanistycznych i społecznych.  Dla większości nauczycieli akademickich SUM jest 

podstawowym miejscem pracy. Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich są 

prowadzone także przez nauczycieli akademickich innych jednostek Uczelni. 

Wymiar praktyk dydaktycznych, realizowanych przez doktorantów jest zgodny                         

z obowiązującymi przepisami prawa i wynosi  10 godz. w przypadku doktorantów I roku oraz  

80 godz.- w przypadku doktorantów II-IV roku. Doktoranci mają możliwość prowadzenia 

dydaktyki w języku angielskim. Należy także podkreślić, że realizowana przez doktorantów 
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dydaktyka jest zgodna z ich zainteresowaniami naukowymi, a materiały niezbędne do 

samodzielnego przeprowadzenia zajęć dydaktycznych doktoranci opracowują przy pomocy 

opiekuna naukowego / promotora. Ponadto w opinii doktorantów, uzyskują oni adekwatne do 

ich potrzeb wsparcie naukowe ze strony opiekunów naukowych / promotorów. Uczestnicy 

studiów III stopnia mają możliwość konsultacji z nauczycielami akademickimi, 

pracownikami administracji zajmującymi się sprawami doktoranckimi  oraz z władzami 

Wydziału i Kierownikiem studiów doktoranckich w dogodnym czasie. Można więc 

stwierdzić, że doktoranci pozytywnie oceniają kompetencje kadry naukowo-dydaktycznej w 

zakresie prowadzonych na Wydziale zajęć, podkreślając jej dużą życzliwość.  

Zapewnieniu wysokiej jakości kadry dydaktycznej prowadzącej i wspierającej proces 

kształcenia i podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich odbywa się 

także w oparciu o funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale jest 

procesem ciągłym i polega również na ocenie okresowej nauczycieli akademickich. 

Na podstawie Uchwały Nr 100/2006 r. Senatu Śląskiej Akademii Medycznej w 

Katowicach z dnia 26.04.2006 r. z późn. zm. (ostatnia Uchwała Nr 118/2012 Senatu SUM z 

dnia 30.05.2012 r). dotyczącej zasad dokonywania okresowej oceny nauczycieli 

akademickich, ocena taka obejmuje w szczególności zakres należytego wykonywania przez 

nauczyciela obowiązków. Ocenie podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy SUM za 

wyjątkiem osób pełniących funkcję Rektora w okresie trwania kadencji.  

Podstawowe kryteria okresowej oceny obejmują: 1) kwalifikacje i osiągnięcia w pracy 

dydaktycznej, 2) autorstwo podręczników, skryptów akademickich i innych pomocy 

dydaktycznych, 3) publikacje naukowe z uwzględnieniem rangi (prestiżu) wydawnictw lub 

czasopism, w których się ukazały, 4) udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych 

oraz recenzowanie prac naukowych, 5) uczestnictwo w konferencjach naukowych z 

uwzględnieniem prestiżu konferencji i charakteru uczestnictwa,  6) udział w postępowaniach 

o nadanie stopni i tytułów naukowych, 7) działalność popularyzatorska, 8) funkcje pełnione w 

krajowych i międzynarodowych organizacjach, gremiach i towarzystwach naukowych oraz w 

Uczelni, 9) aktywność w pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych, 10) 

poziom wykształcenia zawodowego, 11) nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw 

naukowych, 12) spełnienie wymogów etyki zawodowej. 

Przy okresowej ocenie pracowników naukowo dydaktycznych bezpośredni 

przełożony, a następnie Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich bierze 

pod uwagę aktywność naukową, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w tym: 

autorstwo i współautorstwo w recenzowanym czasopiśmie naukowym, monografii, 

podręczniku, rozdziale książki, złożenie wniosku o grant krajowy, zagraniczny, uczestnictwo 

lub kierowanie nim, autorstwo i współautorstwo doniesienia lub uczestnictwo w 

konferencjach krajowych i zagranicznych, uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego 

lub tytułu naukowego, autorstwo patentu. 

Przy ocenie osób z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego bierze się 

pod uwagę wyniki osiągnięte w kształceniu kandydatów do pracy naukowej. Oceny 

nauczycieli akademickich na Wydziale dokonują Wydziałowe Komisje ds. Oceny 

Nauczycieli Akademickich powoływane przez Dziekana na podstawie Uchwały Nr 19 Rady 

Wydziału Opieki Zdrowotnej z dnia 25.09.2012 r. dotycząca: wyboru Wydziałowej Komisji 

ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016. Każdy z ocenianych 

nauczycieli otrzymuje wyniki z uzyskanej oceny. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela 

akademickiego w zakresie wypełniania obowiązków dydaktycznych uwzględnia się ocenę 

przedstawioną przez studentów i doktorantów, po zakończeniu każdego cyklu zajęć 
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dydaktycznych. Opinię studentów przedstawia się na podstawie wyników ankiety 

przeprowadzonej wśród studentów. Przy ocenie nauczyciela akademickiego uwzględnia się 

zbiorcze wyniki ankiet. Ankieta uwzględnia w szczególności kryteria: techniki realizowania 

procesu dydaktycznego, fachowości i osobowości prowadzącego zajęcia a także winna być 

opracowana i przeprowadzona w sposób zapewniający reprezentatywność jej wyników. 

Wyniki ankiety generowane są przez elektroniczny system, a wyliczane jako średnia 

arytmetyczna i przekazywane są do właściwego Dziekana w terminie 7 dni od zakończenia 

okresu dostępności elektronicznej ankiety.  

Na podstawie Statutu SUM uchwalonego przez Senat Uchwałą Nr 121/2006 w dniu 

14.06.2006 r. z późn. zm., nauczyciel poddany jest również ocenie statutowej. Dokonuje się 

weryfikacji dorobku naukowego i kwalifikacji dydaktycznych kadry odpowiednio do 

realizowanych zajęć i zakładanych efektów kształcenia na danym kierunku studiów. 

Nauczyciela akademickiego ocenia się również na podstawie jego aktywności organizacyjnej 

na Wydziale. 

Istotnym elementem oceny jakości procesu dydaktycznego są okresowe hospitacje 

zajęć dydaktycznych, które na podstawie Uchwały Nr 44/2010 Senatu Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 22.12.2010 r. z późń. zm. odbywają się na 

określonych zasadach: hospitacje dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich i 

doktorantów, hospitacje zajęć dydaktycznych powinny być prowadzone co najmniej raz 

pomiędzy okresowymi ocenami pracownika, wynikającymi z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym, w przypadku oceny negatywnej hospitowanych zajęć, 

ponowna hospitacja powinna być przeprowadzona w okresie 6 miesięcy, hospitacje zajęć 

dydaktycznych prowadzonych przez kierowników jednostek przeprowadza Pełnomocnik 

Dziekana ds. Jakości Kształcenia, hospitacje zajęć prowadzonych przez Pełnomocnika 

Dziekana ds. Jakości Kształcenia przeprowadza Dziekan, hospitacje zajęć dydaktycznych 

prowadzonych przez nauczycieli akademickich i doktorantów przeprowadzają członkowie 

Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia, na początku każdego semestru 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia przygotowuje plan przeprowadzenia 

hospitacji, który jest przekazywany do Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, z 

przeprowadzonej hospitacji sporządza się protokół, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 

do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, protokoły z hospitacji zajęć 

udostępnia się prowadzącym zajęcia dydaktyczne, którzy są zobowiązani do pisemnego 

ustosunkowania się do uwag zawartych w protokole, protokoły z hospitacji po podpisaniu 

przez osobę hospitowaną oraz hospitujących przekazywane są do Dziekana, a ich kopie do 

Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia oraz do bezpośredniego przełożonego, 

wyniki hospitacji mogą być uwzględnione przez bezpośredniego przełożonego przy 

okresowej ocenie pracownika.  

Wyniki ankiet i hospitacji są wykorzystywane do prowadzenia polityki finansowej i 

awansowej.  

Weryfikację dorobku naukowego i kwalifikacji dydaktycznych kadry przeprowadza się już na 

wstępie podczas ustalania warunków jakie musi posiadać kandydat przystępujący do 

procedury konkursowej na stanowisko dydaktyczne. 

Nauczanie przedmiotów (treści kierunkowych lub zawodowych) z zakresu podstaw opieki 

pielęgniarskiej, położniczej i opieki specjalistycznej oraz zajęcia praktyczne prowadzą 

nauczyciele akademiccy posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej 



24 
 

oraz co najmniej roczną praktykę zawodową zgodną z nauczanym przedmiotem lub 

prowadzonymi zajęciami.  

W celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich utworzono 

na WNoZ kursy doskonalące i szkolenia specjalizacyjne takie, jak: Kursy doskonalące dla 

fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej w ramach projektu realizowanego przez 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego pn. „Wsparcie systemu kształcenia 

ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”. Kursy doskonalące dla 

lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej w ramach projektu 

realizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego pn. „Wsparcie 

systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”. 

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny paliatywnej na obszarze województwa 

śląskiego. Kształcenie specjalizacyjne z zakresu pielęgniarstwa diabetologicznego i 

rodzinnego. Opracowano i wysłano do zatwierdzenia: 1. Pielęgniarstwo zachowawcze dla 

pielęgniarek; 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek; 3. Pielęgniarstwo pediatryczne 

dla pielęgniarek. 

Opracowano procedury dotyczące doboru kadry prowadzącej i wspierającej 

proces kształcenia, w tym nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe 

Uczelnia jest zobligowana do spełniania ministerialnie określonych wymogów co do 

składu kadry dydaktycznej w Katedrach ze względu na dane kierunki kształcenia. Zajęcia 

dydaktyczne są realizowane przez kadrę reprezentującą nauki medyczne, o kulturze fizycznej, 

zdrowiu, humanistyczne i społeczne. 

Polityka kadrowa na Wydziale jako cel zasadniczy określa rozwój kwalifikacji 

naukowych i kompetencji dydaktycznych kadry. Ma miejsce staranny dobór nauczycieli 

akademickich do procesu dydaktycznego uwzględniający ich dorobek naukowy, dydaktyczny 

a także zawodowy. Za dobór nauczycieli do minimum kadrowego odpowiedzialny jest 

Dziekan Wydziału. Zasoby kadrowe dostosowane są do potrzeb realizacji efektów kształcenia 

i obejmują kadrę o wymaganym, wskazanym wyżej, szerokim spektrum specjalności 

naukowych. Ilość pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych zapewnia 

właściwe relacje między liczbą nauczycieli a studentów. 

Dobór kadry stanowiącej minimum kadrowe na Wydziale odbywa się według 

następujących zasad: Władze Wydziału corocznie dokonują przeglądu stopni i tytułów 

naukowych osób zatrudnionych na Wydziale z podziałem na poszczególne obszary nauki, 

dziedziny i dyscypliny. Pod uwagę brany jest również wykaz publikacji danego pracownika, 

świadczący o jego specjalizacji i kompetencjach do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

Priorytetowe znaczenie przy dobieraniu pozostałej kadry prowadzącej i wspierającej proces 

kształcenia ma dorobek naukowy i/lub praktyczny/zawodowy nauczycieli. Zatrudnianie 

nowych pracowników, w tym również nauczycieli akademickich stanowiących minimum 

kadrowe odbywa się zawsze na zasadzie konkursu. Uczelniane zasady przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego określane są w procedurze konkursowej. 

Informacje o konkursach są ogólnodostępne i ogłaszane m.in. na stronie internetowej Uczelni. 

Procedurę konkursową przeprowadza komisja konkursowa.  

Reasumując, system dotyczący polityki kadrowej Jednostki umożliwia zapewnienie 

kadry stosownej do potrzeb wynikających z prowadzonej działalności naukowej, 

dydaktycznej i organizacyjnej, umożliwia rozwój jej kwalifikacji, utrzymanie spójności 

zakresu specjalności reprezentowanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną i dydaktyczną z 

efektami kształcenia określonymi dla prowadzonych w jednostce studiów. Liczba nauczycieli 
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akademickich zaangażowanych w proces dydaktyczny jest adekwatna do liczby jego 

uczestników.  

 

2. Dla potrzeb kształcenia w 2011r. oddano do użytku nowocześnie wyposażone 

Centrum Dydaktyczne oraz została rozpoczęta budowa, współfinansowana z funduszy 

PEFRON, sali sportowo-gimnastycznej dla całego Wydziału, która będzie szczególnie 

dostosowana do potrzeb dydaktycznych studiów na wszystkich kierunkach. W projekcie 

znajduje się budowa „Ścieżki Zdrowia”, z której będą mogli skorzystać studenci i pracownicy 

Wydziału oraz wszyscy mieszkańcy regionu. 

 

Proces weryfikacji infrastruktury dydaktycznej jest realizowany na bieżąco oraz 

okresowo. Weryfikację bieżącą infrastruktury dydaktycznej przeprowadza każdy nauczyciel 

odpowiedzialny za: kontrolę i dobór powierzonego sprzętu (fantomy, modele, sprzęt 

jednorazowy i wielokrotnego użytku) wykorzystywanego w trakcie realizacji przedmiotów.  

Kierownik Jednostki Organizacyjnej, po zakończeniu cyklu zajęć dla danego 

przedmiotu, weryfikuje bazę dydaktyczną Jednostki, po konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym dany przedmiot oraz w oparciu o ewentualne zalecenia i wytyczne jednostek 

akredytacyjnych w zakresie standardu wyposażenia pracowni medycznych.  

Weryfikacja struktury dydaktycznej pozwala stwierdzić iż dostępna baza dydaktyczna 

jest nowoczesna, bogato wyposażona. Jest wystarczająca do osiągnięci wszystkich 

zamierzonych efektów kształcenia. Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach 

wykładowych, ćwiczeniowych i seminaryjnych, w tym mieszczących się w nowo 

wybudowanym w 2010r. Centrum Dydaktycznym WNoZ, Ośrodku Dydaktycznym 

Kształcenia Podyplomowego SUM i budynku Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM. 

Uczestnicy studiów III stopnia korzystają także z bazy szpitalnej (klinicznej i miejskiej) oraz 

bazy dydaktycznej innych wydziałów SUM, gdzie prowadzą zajęcia ze studentami. 

 Do dyspozycji uczestników studiów III stopnia pozostaje również Biblioteka 

Główna SUM oraz Biblioteka Wydziałowa, z których mogą korzystać na takich samych 

zasadach jak pracownicy Uczelni. Istnieje możliwość zamówienia publikacji niedostępnych w 

bibliotece, także z zagranicznych bibliotek naukowych. Poza zbiorami drukowanymi, 

doktoranci mogą korzystać z książek i czasopism elektronicznych oraz baz pełnotekstowych i 

bibliograficzno-abstraktowych takich jak: Medline, Embase, Blackwell, Karger, Cochrane 

Library, w tym także z komputerów domowych.  

 
 

3. Poza środkami finansowymi pozyskanymi z Uczelni (Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego) Wydział dysponuje środkami uzyskanymi m.in. z opłat czesnego 

studiów niestacjonarnych, opłat za warunkowe wpisy do indeksów - powtarzanie przedmiotu 

przez studenta oraz ze studiów Uniwersytetu Pierwszego Wieku. 

Środki finansowe przekazane na działalność dydaktyczną Wydziału 

rozdysponowywane są na poszczególne jednostki proporcjonalnie do liczby godzin 

dydaktycznych realizowanych przez daną jednostkę.  

Budżet WNoZ przewiduje środki na działania projakościowe związane z 

doskonaleniem systemu zapewniania jakości, jak na przykład: wspieranie działalności Kół 

Naukowych. Polityka finansowa Wydziału zapewnia realizację jej celów strategicznych i 

osiągania zakładanych efektów kształcenia. Jednostka inwestuje w rozwój bazy dydaktycznej, 

czego przykładem może być otwarcie Centrum Dydaktycznego przy ulicy Medyków 12c. 
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Po rozliczeniu finansowym minionego roku, Dziekan przedstawia Radzie Wydziału 

sprawozdanie m.in. z wykonania budżetu. W budżecie tym uwzględnione są między innymi 

środki na potrzeby służące doskonaleniu procesu dydaktycznego, jak np.: remonty 

infrastruktury, uzupełnianie i wyposażenia sal dydaktycznych, wspomagana jest działalność 

samorządu studenckiego, wyjazdy na zajęcia dydaktyczne itp. 

Polityka finansowa Wydziału ukierunkowana jest na unowocześnienie Wydziału 

poprzez inwestycje oraz optymalizację zagospodarowania posiadanych obiektów; 

kontynuowanie działań w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych wynikających z 

bieżących potrzeb; rozbudowę i unowocześnienie bazy aparaturowo-sprzętowej; wdrożenie 

nowoczesnych usług informatycznych dla studentów w celu wyraźnego określenia wizerunku 

uczelni jako instytucji nowoczesnej i przyjaznej studentom.  

Ponadto WNoZ, kierując się stałą potrzebą rozwoju swojej kadry naukowo-

dydaktycznej: Finansuje stypendia doktoranckie dla pracowników naukowo-dydaktycznych 

uczelni, w tym pokrywanie kosztów przeprowadzenia przewodów doktorskich 

i habilitacyjnych, Finansuje studia doktoranckie, Finansuje uczestnictwo w konferencjach 

naukowych w kraju i za granicą, Finansuje konferencje szkoleniowe, Finansuje wydawnictwa 

naukowe. 

Badania naukowe finansowane są ze środków ministerialnych przyznanych zgodnie z 

parametryzacją Wydziale. 

Nauczyciele podczas spotkania z Zespołem Oceniającym zwrócili jednakże uwagę na 

niedobór  środków finansowych, które mogłyby w większym stopniu wspierać rozwój ich 

kwalifikacji zawodowych. 

 

 

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego 
2
 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1) Jednostka zapewnia kadrę stosowną do potrzeb wynikających z prowadzonej 

działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz  prowadzi politykę kadrową 

umożliwiającą rozwój kwalifikacji naukowych i dydaktycznych pracowników, Zapewnienie 

wysokiej jakości kadry dydaktycznej prowadzącej i wspierającej proces kształcenia 

i podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich odbywa się także w 

oparciu o funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale jest 

procesem ciągłym i polega również na ocenie okresowej nauczycieli akademickich.  

2) Jednostka dysponuje odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną dostosowaną do 

specyfiki oferowanych studiów, zapewniającą osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, 

Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich na WNoZ odbywają się w pomieszczeniach 

wystarczająco do tego przygotowanych. Do dyspozycji doktorantów pozostaje także w pełni 

wyposażona biblioteka, z możliwością korzystania z elektronicznych pełnotekstowych baz 

danych. 

 

3) Polityka finansowa jednostki zapewnia stabilność jej rozwoju. 

 

 

5. Badania naukowe prowadzone przez jednostkę 
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W wyniku przeprowadzonej w 2013 roku oceny parametrycznej jednostek naukowych za lata 

2009-2012 przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych , Wydział Nauk o Zdrowiu 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymał kategorię naukową B. Wydział 

posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych, doktora nauk o 

zdrowiu oraz doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Jednostki wchodzące w skład WNoZ 

prowadzą badania naukowe w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze 

fizycznej. Badania prowadzone w wymienionych dziedzinach i dyscyplinach naukowych 

mają ścisły związek z prowadzonymi na Wydziale kierunkami studiów: pielęgniarstwo, 

położnictwo i fizjoterapia. 

Obszary prowadzonych badań na kierunku pielęgniarstwo obejmują w szczególności: 

 Promocję zdrowia, dobrostanem pacjenta i edukacją w zakresie wiedzy i umiejętności 

pacjenta do samoopieki. 

 Zapobieganiem (ograniczaniem) występowania problemów zdrowotnych mających 

swe źródło w czynnikach behawioralnych i społecznych.  

 Wypracowanie narzędzi do mierzenia skuteczności zabiegów pielęgnacyjnych. 

 Wypracowanie alternatywnych modeli świadczenia opieki zdrowotnej, 

uwzględniających relacje pomiędzy jakością opieki pielęgniarskiej i jej efektywnością 

ekonomiczną. 

 Świadczenie opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów o specyficznych potrzebach 

zdrowotnych, m.in. w opiece pediatrycznej, kardiologicznej, diabetologicznej,  

geriatrycznej, hospicyjnej,  nad osobami niepełnosprawnymi itp. 

 Holistyczną opiekę nad pacjentem z uwzględnieniem jego potrzeb psychologicznych i 

społecznych. 

 Analizę czynników historycznych mających znaczenie dla rozumienia tożsamości 

pielęgniarstwa. 

 Ocenę efektywności i wdrażaniem nowych sposobów kształcenia w pielęgniarstwie. 

Obszary prowadzonych badań na kierunku położnictwo obejmują w szczególności: 

 Zdrowie kobiety w różnych okresach życia. 

 Zagadnienia profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób kobiecych. 

 Problem seksualności w różnych okresach życia. 

 Problematykę ginekologii dziecięcej i dziewczęcej. 

 Problematykę seksualności i zdrowia reprodukcyjnego osób z niepełnosprawnością. 

 Uroginekologię. 

 Endokrynologię i onkologię ginekologicznę. 

 Fizjologię i patologię ciąży, porodu i połogu. 

 Transkulturowość w położnictwie i ginekologii.  

 Jakość życia oraz czynniki ryzyka zawodowego pracowników ochrony zdrowia. 

 Historię rozwoju medycyny. 

Obszary prowadzonych badań na kierunku fizjoterapia obejmują w szczególności: 

 Fizjoterapię w wieku rozwojowym. 

 Fizjoterapię w dysfunkcjach narządu ruchu. 

 Fizjoterapię w chorobach wewnętrznych. 

 Fizykoterapię i medycynę fizykalną. 

 Medycynę sportową. 
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Wydział stwarza doktorantom warunki  do prowadzenia samodzielnych badań 

naukowych. Doktoranci WNoZ prowadzą pod nadzorem opiekunów naukowych / 

promotorów badania naukowe w macierzystych katedrach / zakładach tegoż Wydziału. 

Badania te są ściśle związane  z profilem naukowym jednostki, w której doktorant odbywa 

studia doktoranckie. Podczas rozmowy z przedstawicielami społeczności doktoranckie 

ustalono, iż można realizować badania naukowe także w innych jednostkach wydziału, niż 

macierzysta  oraz ośrodkach zewnętrznych, np. szpitalach nieklinicznych. Jak wynika z 

przedstawionych materiałów, aktualnie 8 doktorantów WNoZ bierze udział w realizacji 

projektów badawczych. Doktoranci mogą się ubiegać o finansowanie badań z funduszy na 

badania statutowe, środków przeznaczonych na zadania służące rozwojowi młodych 

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, a także składać wnioski do Rektora za 

pośrednictwem Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej o finansowanie udziału w 

konferencjach czy publikacjach. W 2014r. złożono 12 wniosków o finansowanie ze środków 

przeznaczonych na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 

studiów doktoranckich. Jak wynika z rozmowy przeprowadzonej z przedstawicielami 

społeczności doktoranckiej, niezbędne informacje dotyczące możliwości finansowania badań 

naukowych są łatwo dostępne (umieszczane na stronie internetowej Uczelni; niektóre 

informacje doktoranci otrzymują także drogą mailową od pracowników ds. studiów 

doktoranckich). 

 Krótki czas funkcjonowania studiów doktoranckich na Wydziale uniemożliwia 

jednoznaczną ocenę wpływu prowadzonych badań na proces kształcenia uczestników studiów 

III stopnia. Można natomiast stwierdzić, że WNoZ stwarza doktorantom warunki do 

prowadzenia badań naukowych, co może się przyczynić do zdobycia przez doktorantów 

umiejętności niezbędnych do samodzielnej pracy naukowej w przyszłości.   

W badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale aktywnie uczestniczą studenci. W 

Jednostce bardzo aktywnie działa aż 29 kół naukowych. Studenci mają możliwość 

uczestniczenia w licznych konferencjach, odczytach oraz wydarzeniach organizowanych 

przez te koła. Studenci chętnie korzystają z tych możliwości, oceniając je jako cenną 

możliwość uzupełnienia wiedzy uzyskiwanej na Uczelni oraz ciekawego spędzenia czasu.  

Studiujący mają również możliwość przeprowadzania badań naukowych, co często robią 

głównie na potrzeby swoich publikacji - są to badania niewiążące się z dofinansowaniem ze 

strony Jednostki. Jeżeli studenci chcą wziąć udział w poważniejszych badaniach,  na które 

Jednostka przeznacza również dofinansowanie, mają taką możliwość poprzez dołączenie do 

zespołów  złożonych z pracowników naukowych Jednostki. Studenci korzystają z tych 

możliwości. 

Nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe na prowadzonych przez Wydział 

kierunkach studiów posiadają znaczący dorobek naukowy z zakresu reprezentowanego przez 

siebie kierunku, co istotnie wpływa na doskonalenie jakości kształcenia. Weryfikacja 

poziomu naukowego Wydziału następuje m. in. poprzez okresową ocenę pracowników 

naukowo-dydaktycznych dokonywanych przez Wydziałową Komisję ds. Oceny Nauczycieli 

Akademickich, która bierze pod uwagę aktywność naukową, prowadzenie badań naukowych i 

prac rozwojowych. Ponadto powołano Wydziałowy Zespół ds. Oceny Parametrycznej, który 

dokonuje oceny i analizy dorobku naukowego jednostek organizacyjnych Wydziału oraz 

indywidualnie każdego  nauczyciela akademickiego. Wyniki tej oceny omawiane są na 

Radzie Wydziału. 

Wydziałowa Komisja ds. Nauki może korzystać z przedstawionej oceny parametrycznej 

jednostek. Od 2009 do 2013 roku na WNoZ opublikowano 1212 prac, w tym: 255 publikacji 

w czasopismach posiadających współczynnik wpływu (Impact Factor - IF), znajdujących się 

w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionych w części A wykazu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, 387 publikacji wymienionych w części B wykazu Ministra Nauki i 
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Szkolnictwa Wyższego, 17 monografii naukowych w języku polskim, 96 rozdziałów w 

monografiach naukowych w językach obcych, 457 rozdziałów w monografiach naukowych 

w języku polskim.  

Ponadto weryfikacja poziomu naukowego Wydziału odbywa się również na podstawie 

uczestniczenia nauczycieli w niżej wymienionych zakresach działań: 

1. Organizowanie przez WNoZ konferencji: międzynarodowych (1) i krajowych (25). 

2. Członkostwo pracowników w międzynarodowych towarzystwach naukowych i 

pełnienie w nich funkcji Członków Zarządu (2). 

3. Udział pracowników w realizacji projektów finansowanych lub dofinansowanych ze 

środków: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (3 zakończone projekty własne oraz 1 w trakcie 

realizacji, 1 zakończony projekt promotorski). 

4. Udział WNoZ w 2 międzynarodowych projektach naukowych – SIRIUS (Silesian 

Researchers with us) i SIRENA (Silesian Researchers NOW!) organizowanych w 

ramach Programów integracji z Unią Europejską, finansowanych ze środków Komisji 

Europejskiej.   

5. Członkostwo pracowników w komitetach redakcyjnych i naukowych czasopism 

naukowych znajdujących się w bazach JCR (2) lub ERIH. 

6. Członkostwo pracowników w komitetach redakcyjnych i naukowych czasopism nie 

posiadających Impact Factor.  

7. Członkostwo pracowników w 24 zespołach eksperckich powołanych przez instytucje 

krajowe, zagraniczne i międzynarodowe (24). 

8. Działalność przy Katedrach i Zakładach WNoZ Studenckich Kół Naukowych. 

 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego 
4
 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego
 
   

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że kierunki badań naukowych realizowane w jednostkach 

organizacyjnych Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach są zgodne z obszarem i 

dziedzinami nauki, do których  przyporządkowano prowadzone na Wydziale kierunki 

studiów. Ma to istotny wpływ na rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, a włączanie 

studentów w prace naukowo-badawcze istotnie podnosi jakość kształcenia. Doktoranci są 

angażowani do zespołów badawczych, głównie w ramach macierzystych jednostek. 

 

6. Uczestniczenie jednostki w krajowej i międzynarodowej wymianie studentów, 

doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz współpraca  z krajowymi 

i międzynarodowymi instytucjami akademickimi, a także z przedsiębiorstwami  

i instytucjami  

 

 

1. Jednostka wdrożyła program międzynarodowej wymiany studentów ERASMUS. 

Studenci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym uznali, że procedura ubiegania się 

o udział w programie oraz sam proces wymiany jest zorganizowany w sposób sprawny i 

przejrzysty. Podobnie studenci przekazali informację, że nie ma problemu z uznawaniem 

ocen uzyskanych za granicą. Jednocześnie studenci są w sposób umiarkowany 

zainteresowani wymianą. Ich zdaniem program wymiany nie służy do poszerzenia 

wiedzy, ale spełnia cele rozrywkowe, czym nie są zainteresowani. Studenci obecni na 
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spotkaniu uznali, że taki wyjazd wiązałby się z koniecznością późniejszego nadrabiania 

materiału, na co nie są skłonni się zgodzić. Zdaniem przedstawicieli Jednostki nastawienie 

studentów wynika z faktu, że poziom kształcenia na Wydziale jest wysoki, a realizacja 

programu kształcenia za granicą nie może odbyć się bez konieczności późniejszego 

nadrabiania materiału, co wynika z charakteru i sposobu funkcjonowania programu 

Erasmus. W kontekście  istnienia obszernego, angażującego planu zajęć należy uznać 

argumentację studentów i Jednostki za uzasadnioną, rekomendując jednocześnie próbę 

poszukania rozwiązań mogących zredukować te przeszkody (nawiązanie współpracy z 

poważniejszymi ośrodkami akademickimi, uruchomienie odbywania praktyk w ramach 

wymian etc.) 

Jednostka podejmuje szereg działań mających na celu propagowanie programu wśród 

studentów (spotkania informacyjne, informacje w internecie, broszury). Należy uznać, że 

przy obecnym kształcie programu Erasmus Jednostka podjęła wystarczające działania, 

aby zachęcić studentów do udziału w programie, studenci jednak podejmują świadomą 

decyzję o woli pozostania i rozwijania się na Uczelni. 

Jednostka nie wdrożyła wymian krajowych, studenci jednak nie wyrazili chęci 

uczestniczenia w takich wymianach. 

 Obecnie żaden z doktorantów Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM nie uczestniczy w 

programach międzynarodowych. Należy jednak zaznaczyć, że studia doktoranckie na 

Wydziale funkcjonują dopiero drugi rok, więc trudno ocenić uczestnictwo jednostki w 

wymianach z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi w odniesieniu do studiów 

doktoranckich.  Warto zaznaczyć, ze podczas spotkania z doktorantami uczestnicy 

studiów III stopnia podkreślali, że mają łatwy dostęp do informacji związanych z 

możliwościami wyjazdów na krajowe i zagraniczne wymiany naukowe za pośrednictwem 

opiekunów naukowych / promotorów, kierowników jednostek, strony internetowej 

Uczelni, czy też wiadomości mailowych otrzymywanych od pracowników Dziekanatu.  

 

2. Jednostka przedstawiła działania ukierunkowane na dalszą internacjonalizację. W tych 

ramach przedstawiła ofertę dydaktyczną WNoZ na szczeblu międzynarodowym, w celu 

pozyskania studentów zagranicznych. Wydział utworzył studia I stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia prowadzone w języku angielskim. Oferta ta jest 

skierowana przede wszystkim do potencjalnych studentów z Europy Wschodniej oraz 

Bliskiego i Dalekiego Wschodu (Uchwały Nr 153-155 Senatu Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach z dnia 27 listopada 2013 r.). Można stwierdzić, iż działania 

Wydziału w zakresie internacjonalizacji procesu kształcenia mają jak na razie mało 

znaczący wpływ na realizację procesu kształcenia oraz na osiąganie efektów kształcenia. 

Doktoranci, w ramach programu studiów, realizują Konwersatoria z języka angielskiego, 

dzięki którym mogą doskonalić posługiwanie się specjalistycznym językiem obcym. 

Ponadto istnieje możliwość odbywania dydaktyki ze studentami w języku angielskim. 

Uczestnicy studiów III stopnia mogą również prezentować wyniki swoich badań na 

zagranicznych konferencjach naukowych. Jak wynika z przedstawionej dokumentacji 

doktoranci uczestniczyli m.in. w następujących konferencjach: FIP [International 

Pharmaceutical Federation] Congress, Dublin 2013; 4
th

 International Conference on Fixed 

Combination in the Treatment of Hypertension, Dyslipidemia and Diabetes Mellitus, 

Paryż 2012; 15
th

 European Congress of Endocrinology (Kopenhaga 2013).  

 

3. Jednostka współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi:  

1) Uniwersytet w Kentuay – w ramach współpracy powstają wspólne opracowanie 

wytycznych dotyczących postępowania w przypadku molestowania seksualnego 

osoby małoletniej (drogą email korespondencyjnie).  
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2) Uniwersytet w Wilnie – współpraca dotyczy wspólnych badań naukowych 

dotyczących zachowań seksualnych młodzieży – wypracowano wspólną ankietę, która 

jest wykorzystywana w obu krajach. Obecnie zebrano bazę danych, która jest w 

opracowaniu statystycznym. 

Uczelnia realizuje programy współpracy międzynarodowej: ERAZMUS Sokrates w 

którym uczestniczą studenci, pracownicy. Zdecydowanie więcej osób przyjeżdża do 

ocenianej Jednostki.  

Kontakty oraz współpraca z podmiotami zagranicznymi szkolnictwa wyższego 

stwarzają możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń pomocnych w procesie 

dydaktycznym, mających bezpośredni wpływ na jakość kształcenia. Studenci z 

zagranicy uczestniczący w programie ERASMUS odbywają zajęcia również przy 

współudziale studentów polskich, którzy oprócz zdobywania wiedzy w czasie tych 

kontaktów doskonalą umiejętności w zakresie języków obcych. Ponadto nauczyciele 

akademiccy zagranicznych instytucji partnerskich poprzez głoszenie gościnnych 

wykładów mają swój udział w realizacji procesu kształcenia. 

 

4.  

Z dokumentów przedstawionych Zespołowi Oceniającemu podczas wizytacji oraz  

z przebiegu spotkania tego Zespołu z przedstawicielami pracodawców wynika, że   

Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest 

bardzo dobrze osadzony w lokalnym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Wydział 

podejmuje działania w zakresie promocji zdrowia, budowania motywacji do działań 

prospołecznych poprzez poszerzanie swojej oferty edukacyjnej i uruchamianie 

studiów podyplomowych odpowiadających potrzebom rynku pracy.  

Działania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmują: 

• monitorowanie kariery zawodowej absolwentów, 

• uzyskiwanie opinii absolwentów o przebiegu odbytych studiów, 

• uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów uczelni. 

Dziekanat Wydziału prowadzi badania sondażowe w zakresie pozyskania opinii od 

pracodawców dotyczące oceny absolwentów oraz ich kwalifikacji zawodowych.  

W miarę możliwości opinie zwrotne pracodawców zostają uwzględnione  

w programach kształcenia w taki sposób, aby były one dostosowane do potrzeb rynku 

pracy. Wypełnione ankiety otrzymane od pracodawców zostały poddane analizie. 

Wynika z niej, że 81% pracodawców dobrze ocenia przygotowanie absolwentów do 

wykonanego zawodu. Wyniki analizy ankiet są dostępne w Dziekanacie Wydziału. Na 

podstawie tych wyników Wydział koryguje swą ofertę w zakresie kształcenia (studia 

pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe). Są to działania 

mające pokrycie w faktach: na bazie przeprowadzonych analiz Wydział  wystąpił do 

Rektora  

o utworzenie studiów podyplomowych w zakresie   

 neurorehabilitacji osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym,  

 gerontologii i opieki nad osobami starszymi,  

 edukacji seksualnej,  

 terapii neurorozwojowej,  

 fizjoterapii w onkologii z elementami psychoonkologii,  

 gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej. 

W trosce o zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy oraz  

o podniesienie jakości kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów powołano 

Rady Pracodawców przy Wydziałowych Komisjach Programowych. Podstawowymi 

celami współpracy Komisji Programowych i Rad Pracodawców są:  
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 weryfikacja i modernizacja efektów kształcenia na kierunkach „pielęgniarstwo”, 

„położnictwo”, „fizjoterapia” mająca na celu promowanie innowacyjności, 

przedsiębiorczości, współpracy i komunikowania się w zespole, umiejętności 

działania w warunkach ryzyka, pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz 

prezentowania wyników pracy, 

 ocena uzyskanych efektów kształcenia na wymienionych wyżej kierunkach, 

 stworzenie kompleksowego systemu informacyjnego w zakresie jakości 

kształcenia, w tym badania ankietowego  opinii studentów, absolwentów, 

doktorantów, kadry akademickiej oraz pracodawców. 

W skład Rad Pracodawców wchodzą przedstawiciele następujących instytucji: 

 dla kierunku „pielęgniarstwo”: 

 ,Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach ۔

 ,Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ۔

 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im.  Andrzeja Mielęckiego w ۔

Katowicach; 

 dla kierunku „położnictwo”: 

 ,Prywatny Szpital Położniczo – Ginekologiczny Łubinowa w Katowicach ۔

 ,BaKaMed, B. Kotlarz, K. Stawicka sp. partnerska ۔

 ,Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Położnych w Katowicach ۔

 ,Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ۔

  ,Konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa położniczo–ginekologicznego ۔

 biegły sądowy ds. pielęgniarstwa i położnictwa Sądu Okręgowego w ۔

Gliwicach,  

  ;Stowarzyszenie Położnych i Rodziców Dobrze Urodzeni ۔

 dla kierunku „fizjoterapia”:   

 ,Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ۔

 ,Ośrodek Rehabilitacji Fizjo–Med w Katowicach ۔

  Ośrodek Chorych na Stwardnienie Rozsiane i ich Opiekunów i Przyjaciół ۔

w Siemianowicach Śląskich, 

  ,Centrum Rehabilitacyjno – Medyczne NeuroMED w Katowicach ۔

 .Centrum Rehabilitacji Synergia w Chorzowie ۔

Wydział prowadzi ścisłą współpracę z placówkami opieki zdrowotnej, która dotyczy  

wspierania działalności dydaktycznej poprzez przyjmowanie studentów na praktyki  

i staże zawodowe oraz pomocy w przygotowaniu prac dyplomowych i w 

organizowaniu kursów, seminariów i konferencji naukowych. Studenci mają okazję 

nie tylko zapoznać się z tym jak stosować i wykorzystywać swoje kompetencje w 

zakresie i umiejętności w praktyce, ale także jak zrozumieć potrzebę i celowość 

uczenia się przez całe życie. 

Istotne znaczenie dla placówek opieki zdrowotnej regionu śląskiego mają 

organizowane przez pracowników Wydziału kursy i szkolenia pozwalające na 

przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej szeroko pojętych 

świadczeń zdrowotnych w zakresie działań związanych z pielęgniarstwem, 

położnictwem i fizjoterapią.  

Warto odnotować, że w roku akademickim 2014/2015 Wydział wprowadził do 

programu studiów I stopnia obowiązkowy przedmiot Wprowadzenie na rynek pracy. 

Będzie on realizowany w formie warsztatów, które mają na celu wyposażenie 

przyszłych absolwentów w umiejętności skutecznego poruszania się na rynku pracy. 

W obszarze działalności naukowo-badawczej Wydziału istotne miejsce zajmuje 

współpraca z wiodącymi krajowymi ośrodkami akademickimi, przedsiębiorstwami  

i instytucjami. Głównymi celami tej współpracy są: 
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 rozwiazywanie problemów naukowych z zakresu nauk o zdrowiu, zarówno  

w zakresie badań podstawowych, jak i stosowanych,  

 pomoc o charakterze doradczym, eksperckim dla przedsiębiorstw i innych 

instytucji współpracujących z Wydziałem w rozwiazywaniu nurtujących ich 

problemów,  

 poszerzenie bazy badawczej dla studentów i doktorantów, 

 transfer nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych uzyskanych  

w wyniku prowadzonych badań do praktyki.  

Liczne instytucje publiczne i niepubliczne z całego kraju korzystają z wiedzy  

i doświadczenia pracowników Wydziału poprzez:   

 angażowanie ich w działalność komitetów naukowych międzynarodowych  

i krajowych konferencji naukowych. 

 włączenie w prace komitetów naukowych licznych, renomowanych czasopism 

fachowych, 

 członkostwo pracowników w zarządach wielu towarzystw naukowych, 

 powierzanie pracownikom Wydziału prestiżowych funkcji opiniodawczo–

doradczych.  

 

W trosce o zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy oraz  

o podniesienie jakości kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów powołano 

Rady Pracodawców przy Wydziałowych Komisjach Programowych. Podstawowymi 

celami współpracy Komisji Programowych i Rad Pracodawców są:  

• weryfikacja i modernizacja efektów kształcenia na kierunkach „pielęgniarstwo”, 

„położnictwo”, „fizjoterapia” mająca na celu promowanie innowacyjności, 

przedsiębiorczości, współpracy i komunikowania się w zespole, umiejętności 

działania w warunkach ryzyka, pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz 

prezentowania wyników pracy, 

• ocena uzyskanych efektów kształcenia na wymienionych wyżej kierunkach, 

• stworzenie kompleksowego systemu informacyjnego w zakresie jakości 

kształcenia, w tym badania ankietowego  opinii studentów, absolwentów, 

doktorantów, kadry akademickiej oraz pracodawców. 

W skład Rad Pracodawców wchodzą przedstawiciele następujących instytucji: 

• dla kierunku „pielęgniarstwo”: 

 ,Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach ۔

 ,Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ۔

  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego ۔

w Katowicach; 

• dla kierunku „położnictwo”: 

 ,Prywatny Szpital Położniczo – Ginekologiczny Łubinowa w Katowicach ۔

 ,BaKaMed, B. Kotlarz, K. Stawicka sp. partnerska ۔

 ,Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Położnych w Katowicach ۔

 ,Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ۔

  ,Konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa położniczo–ginekologicznego ۔

  ,biegły sądowy ds. pielęgniarstwa i położnictwa Sądu Okręgowego w Gliwicach ۔

  ;Stowarzyszenie Położnych i Rodziców Dobrze Urodzeni ۔

• dla kierunku „fizjoterapia”:   

 ,Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ۔

 ,Ośrodek Rehabilitacji Fizjo–Med w Katowicach ۔

  Ośrodek Chorych na Stwardnienie Rozsiane i ich Opiekunów i Przyjaciół ۔

w Siemianowicach Śląskich, 
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  ,Centrum Rehabilitacyjno – Medyczne NeuroMED w Katowicach ۔

 .Centrum Rehabilitacji Synergia w Chorzowie ۔

 

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego 
4
w pełni  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

 

1)  Jednostka wdrożyła sprawnie funkcjonujący program wymian, z którego studenci mogą 

korzystać w sposób sprawny i przejrzysty. Obecnie żaden z doktorantów Wydziału Nauk o 

Zdrowiu SUM nie uczestniczy w programach międzynarodowych, ale doktoranci podkreślają, 

ze niezbędne informacje na ten temat są łatwo dostępne. 

 

2) Doktoranci mają w ramach studiów doktoranckich Konwersatoria z języka angielskiego, 

mogą prowadzić dydaktykę w języku angielskim oraz uczestniczyć w konferencjach 

zagranicznych. 

 

3) Współpraca krajowa oraz międzynarodowa Jednostki z ośrodkami akademickimi stale się 

rozwija i poszerza. Ma to wpływ na realizację programu kształcenia oraz jakość usług 

dydaktycznych, w tym na działalność naukowo-badawczą. Zwraca jednak uwagę stosunkowo 

niewielki zakres wymiany krajowej, którą szczególnie zainteresowani są studenci. Działania 

Wydziału w tym zakresie wymagają intensyfikacji. 

4) Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest bardzo 

dobrze osadzony w lokalnym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Wydział podejmuje 

działania w zakresie promocji zdrowia, budowania motywacji do działań prospołecznych 

poprzez poszerzanie swojej oferty edukacyjnej i uruchamianie studiów podyplomowych 

odpowiadających potrzebom rynku pracy.  

 

 

 

7. Wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne  zapewniane  przez jednostkę 

studentom i doktorantom w procesie uzyskiwania efektów uczenia się 

 

 

1. Studenci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym wskazali na szereg 

pozytywnych kwestii świadczących o szerokim wsparciu ze strony Jednostki. Studenci 

mogą liczyć na kontakt z nauczycielami akademickimi zarówno w czasie zajęć, jak i poza 

nimi (konsultacje, kontakt e-mailowy). Szereg potrzebnych studentom informacji znajduje 

się ich zdaniem w sylabusach, gdzie mogą znaleźć dane na temat wymagań oraz 

potrzebnej literatury, która jest dostępna w bibliotece.  

Studenci mogą liczyć na stypendia naukowe, socjalne oraz zapomogi. Procedura 

przyznawania stypendiów oraz ubiegania się o nie jest zdaniem studentów sprawiedliwa i 

przejrzysta. Studenci uważają, że wysokość stypendiów jest satysfakcjonująca, a liczba 

osób uprawnionych do ich otrzymania odpowiednia. Decyzje o przyznaniu lub 

nieprzyznaniu stypendiów są doręczane bezpośrednio studentom i zawierają informację o 

możliwości wniesienia odwołania. 

Studenci w zakresie procesu kształcenia mają zapewnioną możliwość wyboru 

specjalności, lektoratu oraz miejsca praktyk, choć Jednostka sama również takie miejsca 
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proponuje. System praktyk studenci oceniają jako zorganizowany w sposób bardzo dobry, 

z zastrzeżeniem uwag dotyczących dużego rozproszenia zarówno budynków należących 

do Jednostki, jak i miejsc praktyk, co czasem utrudnia dojazd na wszystkie zajęcia. 

Jednostka zna te problemy i stara się je rozwiązywać poprzez organizację planu zajęć w 

ścisłej współpracy z samorządem studenckim. 

Studenci zgłosili pewne uwagi dotyczące organizacji planu zajęć, przede wszystkim do 

czasu trwania niektórych zajęć (nawet pięć godzin), jak i zdarzającej się nieobecności 

nauczycieli akademickich, o której studenci dowiadują się dopiero na miejscu. Jest to 

kwestia, którą Jednostka również obecnie się zajmuje we współpracy z samorządem 

studenckim. Studenci mają możliwość ubiegania się o indywidualną organizację studiów 

oraz indywidualny tok nauczania. O ile studenci chętnie korzystają z pierwszego 

rozwiązania, to indywidualny tok nauczania nie jest w ogóle studentom znany. 

Rekomenduje się poszerzenie możliwości związanych z indywidualizacją procesu 

kształcenia oraz zapoznanie z tymi możliwościami studentów.  

Jednostka zapewnia studentom miejsca w domach studenckich. Studenci mają pewne 

uwagi co do ich stanu, jednak władze znają te problemy i już podjęły działania mające na 

celu ich wyeliminowanie (konieczna jest wymiana okien).  

W Jednostce funkcjonuje Biuro Karier. Studenci mają możliwość skorzystania ze szkoleń 

ekspertów oraz ofert pracy, jak również zaznajomić się z wynikami monitoringu 

absolwentów. Należy jednak zauważyć, że studenci są mało zainteresowani działalnością 

Biura, co może wynikać z charakterystyki studiów. 

Studenci bardzo wysoko cenią sobie możliwości, jakie stwarza im nowoczesna 

infrastruktura w Centrum Symulacji. Jest to zespół urządzeń i fantomów, które pozwalają 

studentom na praktyczne zastosowanie swoich umiejętności w warunkach bardzo 

zbliżonych do tych, jakie zapewnia kontakt z pacjentem.  

Jednostka obecnie ma już wdrożony i realizowany plan mający na celu pełne 

dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (pozostałe budynki Uczelni, 

w których czasem przebywają studenci wizytowanej Jednostki, są już dostosowane do 

potrzeb tej grupy osób. Pomimo pewnych ograniczeń, jakie wiążą się ze studiowaniem 

przez osobę niepełnosprawną położnictwa, pielęgniarstwa czy fizjoterapii, Jednostka 

podejmuje działania mające na celu pełne umożliwienie uczestniczenia w zajęciach 

osobom niepełnosprawnym. Należy przy tym zauważyć, że obecnie są to osoby jedynie o 

lekkim stopniu niepełnosprawności, które nie zadeklarowały żadnej potrzeby wsparcia 

pomimo oferowania im takiej pomocy. 

 

 Doktoranci mogą realizować badania i projekty naukowe, zarówno w jednostkach 

macierzystych, jak i poza nimi, zgodne z ich zainteresowaniami. Podczas rozmowy 

podkreślali swobodę w wyborze tematu pracy doktorskiej. Na podstawie przedłożonej 

dokumentacji oraz przeprowadzonych rozmów z doktorantami podczas wizytacji WNoZ 

ustalono, iż  doktoranci  mają zapewnioną możliwość udziału w konferencjach 

naukowych polskich i zagranicznych, a także publikowania wyników swoich badań w 

czasopismach naukowych i monografiach. W przygotowywaniu publikacji otrzymują 

niezbędne wsparcie od swoich opiekunów naukowych / promotorów. W latach 2012-2013 

uczestnicy studiów III stopnia byli autorami lub współautorami 28 prac naukowych 

opublikowanych w polsko- i anglojęzycznych czasopismach, np. ,,Pediatria Polska”, 

,,Journal of Ecology and Health”, ,,Postępy Fitoterapii”, ,,Forum Zakażeń”, ,,Magazyn 

Pielęgniarki i Położnej”, ,,Eukrasia” oraz rozdziałów w monografiach. Kolejnych 9 prac 

zostało przyjętych do druku. Ponadto doktoranci prezentowali wyniki swoich badań (43 

prace) na licznych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, m.in. w 

Katowicach, Białymstoku, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi oraz 
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Dublinie, Paryżu, Kopenhadze. Warto podkreślić, że ta wspomniana aktywność w 

zakresie publikacji oraz uczestnictwa w konferencjach jest znacząca, szczególnie biorąc 

pod uwagę fakt, iż dotyczy ona doktorantów rozpoczynających dopiero pracę naukową w 

ramach funkcjonujących od 2012r. wydziałowych studiów doktoranckich. Podczas 

rozmowy z przedstawicielami społeczności doktoranckiej, uczestnicy studiów III stopnia 

podkreślali również, że informacje na temat konferencji i staży są łatwo dostępne, mogą je 

znaleźć na stronie internetowej Uczelni, otrzymać drogą mailową od pracowników 

Dziekanatu lub dowiedzieć się od kierowników jednostek, w których odbywają studia 

doktoranckie, czy też opiekunów naukowych / promotorów.  Do dyspozycji doktorantów 

pozostaje Biblioteka Główna SUM oraz Biblioteka Wydziałowa, z których mogą 

korzystać na takich samych zasadach jak pracownicy Uczelni. Istnieje możliwość 

zamówienia publikacji niedostępnych w bibliotece, także z zagranicznych bibliotek 

naukowych. Poza zbiorami drukowanymi, doktoranci mogą korzystać z książek i 

czasopism elektronicznych oraz baz pełnotekstowych i bibliograficzno-abstraktowych 

takich jak: Medline, Embase, Blackwell, Karger, Cochrane Library, w tym także z 

komputerów domowych. Na podstawie uzyskanych informacji można jednoznacznie 

stwierdzić, że system opieki naukowej skierowany do doktorantów Wydziału Nauk o 

Zdrowiu SUM funkcjonuje prawidłowo i ma charakter kompleksowy. Podczas wizytacji 

na WNoZ SUM, doktoranci podkreślali bardzo dobre relacje z opiekunami naukowymi / 

promotorami oraz z Kierownikiem studiów doktoranckich, a otrzymywane wsparcie z ich 

strony uznali za adekwatne do potrzeb. Opiekunowie naukowi / promotorzy chętnie służą 

pomocą i radą w prowadzeniu badań naukowych, przygotowaniu publikacji oraz 

opracowywaniu materiałów niezbędnych do realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami. 

Należy także nadmienić, że w opinii doktorantów obsługa administracyjna funkcjonuje w 

sposób właściwy, pracownicy zawsze chętnie służą radą i pomocą, a w razie potrzeby 

niezbędne informacje można także otrzymać drogą mailową. Godziny pracy Dziekanatu 

uznano za wystarczające. Ponadto doktoranci mają odpowiedni dostęp do planów i 

programów studiów oraz innych dokumentów związanych z procesem kształcenia. 

Niezbędne informację znajdują się na stronie internetowej Uczelni, poszczególnych 

jednostek, tablicach informacyjnych, materiałach do wglądu w Dziekanacie. Część 

wiadomości otrzymują także drogą mailową. Na pierwszych zajęciach z danego 

przedmiotu  doktoranci są informowani na temat zakresu omawianego materiału, 

charakterystyki przedmiotu, obowiązującej literatury oraz sposobu zaliczenia zajęć; takie 

informacje mogą również znaleźć w sylabusach. Uczestnicy studiów III stopnia 

pozytywnie wypowiadali się w aspekcie oferowanego programu studiów doktoranckich, 

do którego mogli zgłaszać własne propozycje zmian. Trzeba jednak wziąć pod uwagę 

fakt, iż dotychczas mogli zrealizować tylko część przedmiotów (I rok oraz niektóre z roku 

II). Na Uczelni funkcjonuje Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. 

Podczas rozmowy z Pełnomocnikiem ustalono, iż dotychczas żaden doktorant WNoZ nie 

zgłosił się do niego celem przedstawienia własnych problemów. Ponadto zgodnie z 

Zarządzeniem nr 107/2013 Rektora z dnia 06.08.2013r. wprowadzono  Regulaminu 

realizacji działań związanych ze stworzeniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym 

warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.  Regulamin ten określa sposób 

wydatkowania środków z dotacji budżetowej przeznaczonej na ten cel. Doktoranci mogą 

korzystać m.in. ze wsparcia w zakresie: poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla 

osób niepełnosprawnych, dodatkowych zajęć sportowych, współfinansowania wyjazdów 

na warsztaty dla osób doktorantów niepełnosprawnych. Mając na uwadze fakt, iż obecnie 

na studiach III stopnia kształci się tylko 1 doktorant z orzeczoną niepełnosprawnością w 

stopniu lekkim, trudno jest ocenić skuteczność podejmowanych działań. Podsumowując, 

w chwili obecnej można stwierdzić, że Wydział Nauk o Zdrowiu SUM posiada właściwie 
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funkcjonujący system opieki dydaktycznej skierowany do środowiska doktoranckiego. 

Podczas wizytacji na WNoZ SUM, doktoranci podkreślali bardzo dobre relacje z 

opiekunami naukowymi / promotorami oraz z Kierownikiem studiów doktoranckich, a 

otrzymywane wsparcie z ich strony uznali za adekwatne do potrzeb. Opiekunowie 

naukowi / promotorzy chętnie służą pomocą i radą w prowadzeniu badań naukowych, 

przygotowaniu publikacji oraz opracowywaniu materiałów niezbędnych do realizacji 

zajęć dydaktycznych ze studentami.  Należy także nadmienić, że w opinii doktorantów 

obsługa administracyjna funkcjonuje w sposób właściwy, pracownicy zawsze chętnie 

służą radą i pomocą, a w razie potrzeby niezbędne informacje można także otrzymać 

drogą mailową. Godziny pracy Dziekanatu uznano za wystarczające. Ponadto doktoranci 

mają odpowiedni dostęp do planów i programów studiów oraz innych dokumentów 

związanych z procesem kształcenia. Niezbędne informację znajdują się na stronie 

internetowej Uczelni, poszczególnych jednostek, tablicach informacyjnych, materiałach 

do wglądu w Dziekanacie. Część wiadomości otrzymują także drogą mailową. Na 

pierwszych zajęciach z danego przedmiotu  doktoranci są informowani na temat zakresu 

omawianego materiału, charakterystyki przedmiotu, obowiązującej literatury oraz sposobu 

zaliczenia zajęć; takie informacje mogą również znaleźć w sylabusach. Uczestnicy 

studiów III stopnia pozytywnie wypowiadali się w aspekcie oferowanego programu 

studiów doktoranckich, do którego mogli zgłaszać własne propozycje zmian. Trzeba 

jednak wziąć pod uwagę fakt, iż dotychczas mogli zrealizować tylko część przedmiotów 

(I rok oraz niektóre z roku II). Na Uczelni funkcjonuje Pełnomocnik Rektora ds. 

Studentów Niepełnosprawnych. Podczas rozmowy z Pełnomocnikiem ustalono, iż 

dotychczas żaden doktorant WNoZ nie zgłosił się do niego celem przedstawienia 

własnych problemów. Ponadto zgodnie z Zarządzeniem nr 107/2013 Rektora z dnia 

06.08.2013r. wprowadzono  Regulaminu realizacji działań związanych ze stworzeniem 

studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie 

kształcenia.  Regulamin ten określa sposób wydatkowania środków z dotacji budżetowej 

przeznaczonej na ten cel. Doktoranci mogą korzystać m.in. ze wsparcia w zakresie: 

poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla osób niepełnosprawnych, dodatkowych 

zajęć sportowych, współfinansowania wyjazdów na warsztaty dla osób doktorantów 

niepełnosprawnych. Mając na uwadze fakt, iż aktualnie na studiach III stopnia kształci się 

tylko 1 doktorant z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu lekkim, trudno jest ocenić 

skuteczność podejmowanych działań.  Podsumowując, w chwili obecnej można 

stwierdzić, że Wydział Nauk o Zdrowiu SUM posiada właściwie funkcjonujący system 

opieki dydaktycznej skierowany do środowiska doktoranckiego. 

 Uczestnicy studiów doktoranckich na WNoZ mają możliwość korzystania z pomocy 

materialnej i pobierania stypendiów. Na mocy Zarządzenia Rektora nr 66/2012 z dn. 

23.05.2012r., po uzgodnieniu z Uczelnianym Samorządem Doktorantów, wprowadzono 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Oba 

stypendia przyznaje Rektor na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez Wydziałową 

Komisję Doktorancką, sporządzającą listy rankingowe odrębnie dla każdego roku 

studiów. Wydziałowa Komisja Doktorancka, z przedstawicielem doktorantów w jej 

składzie, została powołana na kadencję 2012-2016 na mocy Zarządzenia nr 179/2012 

Rektora z dn. 22.10.2012r. Od decyzji przysługuje prawo odwołania w ciągu 14 dni. 

Zgodnie z Regulaminem, oba świadczenia mogą zostać także przyznane na okres 

przedłużenia studiów. Doktoranci I roku studiów są oceniani na podstawie punktacji 

uzyskanej podczas postępowania rekrutacyjnego. W przypadku stypendium 

doktoranckiego uwzględnia się różne aspekty działalności doktoranckiej tj.: działalność 

dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz oceny z egzaminów i zaliczeń z oceną. Natomiast 



38 
 

w przypadku ,,stypendium projakościowego” pod uwagę brana jest działalność naukowo-

badawcza.  W przypadku działalności naukowo-badawczej punktowane są: różne typy 

publikacji, wyróżnienia na konferencjach i zjazdach, recenzje publikacji w czasopismach 

naukowych oraz udział w projektach badawczych (uczelnianych, NCN, NCBiR, grantach 

międzynarodowych i innych). Pozytywnie należy ocenić uwzględnienie różnych form 

aktywności doktorantów w kryteriach przyznawania stypendiów. O liczbie stypendiów 

przewidzianych w danym roku akademickim decyduje Rektor, z zastrzeżeniem iż 

stypendium doktoranckie na I roku studiów przyznawane jest 30%, a ,,stypendium 

projakościowe” 10% najlepszych osób; na kolejnych latach studiów ,,stypendium 

projakościowe” może otrzymać nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na 

poszczególnych latach studiów. Wysokość tych stypendiów określa Zarządzenie nr 

151/2013 Rektora z dn. 12.12.2013r. ws. Ustalania wysokości oraz zasad wypłacania 

stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w SUM w roku akademickim 

2013/2014. W roku akademickim 2013/2014 spośród 43 doktorantów WNoZ, stypendium 

doktoranckie pobiera 18 osób (41,9%), tj. 8 doktorantów I roku oraz 10 doktorantów II 

roku.  Kwota stypendium doktoranckiego jest jednakowa dla doktorantów wszystkich lat 

studiów, wynosi 1347zł. Natomiast zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w kwocie 1187zł przyznano 11 

doktorantom WNoZ, tj. 3 osobom z I roku studiów oraz 8 osobom- z roku II . Wysokość 

wymienionych świadczeń jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. ust. 2 art. 200 

Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27.07.2005 z późn. zm. oraz §25 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 05.10.2011r. w sprawie 

studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich i §14.4 Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12.12.2013r. Uczestnicy studiów III stopnia mogą 

ubiegać się o wszystkie świadczenia pomocy materialnej zawarte w art. 199 Ustawy 

Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27.07.2005r. z późn. zm. Jak wynika z 

przedstawionej dokumentacji, podział dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla 

doktorantów oraz wysokość poszczególnych świadczeń, zostały dokonane w 

porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Doktorantów. Wysokość tych 

świadczeń określa Zarządzenie nr 147/2013 Rektora z dn. 25.11.2013r. ws. Ustalenia 

wysokości świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku 

akademickim 2013/2014. Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla 

doktorantów SUM, po uzgodnieniu z Samorządem Doktorantów SUM, wprowadzono na 

podstawie Zarządzenia nr 125/2012 Rektora z dn. 02.08.2012r. Na podstawie rozmowy z 

pracownikiem Dziekanatu zajmującym się sprawami doktoranckimi ustalono, że obecnie 

na WNoZ nie funkcjonują wydziałowe komisje stypendialne przyznające stypendia z 

FPM (co nie jest zgodne z przepisami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym); decyzje 

podejmuje Rektor po analizie formalnej wniosków dokonywanej przez Kierownika 

studiów doktoranckich i pracownika Dziekanatu. Od decyzji przysługuje odwołanie w 

ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Stypendium Rektora dla najlepszych 

doktorantów jest przyznawane 10% najlepszych doktorantów I roku studiów oraz 15% 

najlepszych doktorantów II-IV roku studiów. Listy rankingowe sporządzane są odrębnie 

dla każdego Wydziału i roku studiów. Należy podkreślić, że w obecnym roku 

akademickim przewidziano większą liczbę stypendiów niż w roku 2012/2013, wówczas 

stypendium to mogło być przyznane 10% najlepszych doktorantów I-IV roku studiów. W 

przypadku osób z I roku studiów listy rankingowe sporządza się na podstawie wyników 

postępowania rekrutacyjnego. Natomiast kryteria przyznania tego stypendium w 

przypadku doktorantów od II roku studiów obejmują wszystkie aspekty działalności 

doktorantów, tj.: średnią ocen z egzaminów, różnego rodzaju publikacje, recenzje 
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publikacji naukowych, wyróżnienia i nagrody na konferencjach, postępy w przygotowaniu 

rozprawy doktorskiej, opinię opiekuna naukowego / promotora o zaangażowaniu w 

działalność dydaktyczną, działalność organizacyjną oraz inne istotne dokonania 

doktoranta, np. ukończenie kursów /szkoleń czy też staże i praktyki zagraniczne.  W roku 

akademickim 2013/2014 takie stypendia w kwocie 970zł miesięcznie przyznano 3 

doktorantom I roku studiów (spośród 5 złożonych wniosków) oraz 3 doktorantom II roku 

(spośród 10 złożonych wniosków). Wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, 

uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie oraz 

stypendium mieszkaniowe, ustalono na kwotę 850,20zł. Jak wynika z przedstawionej 

dokumentacji 2 doktorantów WNoZ, ubiegających o stypendium socjalne pobiera to 

świadczenie. Kwota zapomogi, o którą może ubiegać się doktorant znajdujący się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wynosi 1300zł. Dotychczas żaden doktorant 

WNoZ nie starał się o taką pomoc. Doktoranci z udokumentowaną niepełnosprawnością 

mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a jego kwota 

zależy od stopnia niepełnosprawności. W bieżącym roku akademickim 1 doktorant, z 

niepełnosprawnością w stopniu lekkim, otrzymuje to stypendium w kwocie 500zł. Należy 

zauważyć, że wysokość świadczeń w obecnym roku akademickim, tj. stypendium 

socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób 

niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, jest wyższa 

niż w roku 2012/2013. Na Uczelni wprowadzono także regulamin dot. przyznawania  

stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia (Zarządzenie nr 173/2012 Rektora SUM z dn. 

10.10.2012r. ws. wprowadzenia Regulaminu wyłaniania grupy 5% najlepszych 

doktorantów SUM w danej dziedzinie ubiegających się o stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia oraz zasad opiniowania wniosków o przyznanie doktorantowi stypendium 

ministra za wybitne osiągnięcia). W chwili obecnej żaden z doktorantów WNoZ nie 

pobiera tego świadczenia. Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz rozmów 

przeprowadzonych z pracownikami Uczelni i przedstawicielami społeczności 

doktoranckiej ustalono, że system przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla 

doktorantów funkcjonuje w sposób właściwy, świadczenia są wypłacane w terminie, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Decyzje stypendialne wydawane są w 

sposób prawidłowy i zawierają odpowiednie elementy składowe. Tryb powoływania 

Wydziałowych Komisji Doktoranckich, ze współudziałem przedstawicieli doktorantów, 

nie budzi zastrzeżeń. Sugeruje się powołanie Wydziałowych Komisji Stypendialnych. 

Poza środkami przyznawanymi z funduszu pomocy materialnej, uczestnicy studiów III 

stopnia mogą także uzyskać wsparcie finansowe z innych źródeł:  funduszy na badania 

statutowe, środków przeznaczonych na zadania służące rozwojowi młodych naukowców 

oraz uczestników studiów doktoranckich, a także składać wnioski do Rektora za 

pośrednictwem Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej o finansowanie udziału w 

konferencjach czy publikacjach. Doktoranci mogą także korzystać z zakwaterowania w 

Domu Studenta zgodnie z Regulaminem Domu Studenta Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach (Zarządzenie Nr 109/2013 z dn. 09.08.2013 r. Rektora 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wprowadzenia 

Regulaminu Domu Studenta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach). Na 

podstawie przedłożonej dokumentacji oraz przeprowadzonych rozmów z 

przedstawicielami społeczności doktoranckiej można stwierdzić, że WNoZ posiada 

prawidłowo funkcjonujący system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej dla  

doktorantów, uwzględniający także potrzeby osób niepełnosprawnych.  

 

2. Studenci w sytuacjach konfliktowych mogą korzystać z wielu rozwiązań. Najczęściej 

zgłasza się takie uwagi bezpośrednio do władz lub sekretariatu, co należy uznać za 
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rozwiązanie prawidłowe. Ponadto studenci mają jednak możliwość zgłaszania takich 

uwag do starostów, bezpośrednio do samorządu lub do opiekunów roku, którymi są 

wydelegowani pracownicy naukowi, których zadaniem jest bezpośredni kontakt ze 

studentami oraz ogólna opieka nad nimi. 

Miejscem na wyrażenie swoich uwag jest również ankieta dotycząca prowadzących 

zajęcia, infrastruktury, biblioteki czy dziekanatu. Studenci wyrazili opinię, że każdy ich 

problem jest wysłuchiwany i traktowany z odpowiednim podejściem.  

 W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych doktoranci mogą zgłaszać swoje 

problemy do opiekunów naukowych / promotorów oraz do Kierownika studiów 

doktoranckich. Zgodnie z Uchwałami: nr 195/2012 oraz nr 196/2012 Senatu Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dn. 24.10.2012r. powołano Uczelnianą 

Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów (8 członków, w tym 4 doktorantów) oraz 

Odwoławczą Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów (8 członków w tym 4 

doktorantów) na kadencję 2012-2016.  W opinii uczestników studiów doktoranckich 

żadne sytuacje konfliktowe dotychczas nie zdarzyły się. 

 

3. Jednostka bardzo aktywnie wspiera działalność samorządu oraz organizacji 

zrzeszających studentów. Władze konsultują z przedstawicielami samorządu bardzo wiele 

dokumentów, w tym nie tylko te podstawowe (regulaminy, plany, programy studiów), ale 

również wyniki badań ankietowych czy pomysły dotyczące zmian infrastrukturalnych. 

Samorząd zatem bardzo czynnie uczestniczy w życiu Uczelni i jest w stanie wskazać 

wiele zmian, które wynikały z inicjatywy studentów, w tym dotyczące zarówno samego 

procesu kształcenia jak i szeroko pojętej infrastruktury (ławki, zmiana najemcy stołówki 

etc.). Relację na linii władze - samorząd należy ocenić szczególnie wysoko, prowadzi ona 

bowiem do bardzo konstruktywnej współpracy prowadzącej do bardzo korzystnych dla 

studentów zmian. Jako przykład prostego i łatwego do wdrożenia pomysłu, który w 

znaczny sposób ułatwił studentom załatwianie spraw administracyjnych, jest opracowanie 

przez samorząd i późniejsze zatwierdzenie przez władze wzorów wniosków (o urlop 

dziekański, egzamin komisyjny, przedłużenie terminu obrony pracy dyplomowej, 

indywidualną organizację studiów etc.). Również koła naukowe i inne organizacje 

studenckie mogą liczyć na szerokie wsparcie. Podobnie jak samorząd, organizacje te 

mogą liczyć na dofinansowanie swojej działalności, w tym również wyjazdów na 

konferencje. Kołom i organizacjom zapewnia się również odpowiednie warunki lokalowe, 

sprzęt oraz wsparcie merytoryczne. Samorząd Doktorantów SUM działa zgodnie z 

Regulaminem uchwalonym w dn. 24.04.2013r. (Uchwała Nr 77/2013 Senatu Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach). Opiniuje on Regulamin Studiów 

Doktoranckich, zgodnie z art. 196 ust. 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 

27.07.2005r. z późn. zm. Opinia jest sporządzana w formie pisemnej uchwały. Uczelnia 

respektuje także prawo do samorządności doktoranckiej poprzez zapewnienie 

odpowiednich funduszy (budżet) oraz warunków lokalowych, wspierając jednocześnie 

samorząd w prawidłowym wykonywaniu jego ustawowych obowiązków. Fundusze z 

budżetu są przeznaczane m.in. na organizowane przez doktorantów konferencje (np. 

współorganizowanie konferencji ,,Medycyna i prawo”), szkolenia (np. z autoprezentacji), 

czy też organizowanie turniejów sportowych. Przedstawiciele doktorantów mają również 

zapewnione odpowiednie uczestnictwo w Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu (1 

przedstawiciel), Radzie Programowej Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk o 

Zdrowiu, Uczelnianym i Wydziałowym Zespole ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianej 

Komisji Dyscyplinarnej, Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, Wydziałowej 

Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowej Komisji Doktoranckiej. Należy podkreślić, że 

władze Uczelni i WNoZ, w szczególności odpowiedzialne za sprawy doktorantów, 
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umożliwiają im kontakt ze sobą w dogodnym czasie i miejscu. Warto dodać, że z 

inicjatywy doktorantów WNoZ powstał projekt  ,,Informatora dla doktoranta” zawierający 

wszystkie niezbędne informacje dotyczące studiów na Wydziale, w tym warunków 

zaliczania roku, procedur otwarcia przewodu doktorskiego i obrony, redagowania 

rozprawy doktorskiej, a także zawierający wykazy: działających organów z udziałem 

doktorantów, źródeł pozyskiwania środków finansowych (uczelnianych i 

pozauczelnianych) oraz międzynarodowych programów badawczych / stypendiów 

przeznaczonych dla doktorantów. W informatorze znalazły się też ważne, z punktu 

widzenia doktoranta, adresy i numery telefonów. Poradnik ma być dostępny w formie 

elektronicznej i papierowej, na której wydanie uczestnicy studiów III stopnia uzyskali 

dofinansowanie od władz Wydziału. 

 

 

 

Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego 
4
 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Jednostka ma wdrożony odpowiednio rozwinięty i skuteczny system opieki naukowej, 

dydaktycznej i materialnej, uwzględniający także potrzeby osób niepełnosprawnych 

Wydział zapewnia doktorantom właściwe wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne. 

System przyznawania funduszy funkcjonuje w sposób prawidłowy. Uwzględniono potrzeby 

osób niepełnosprawnych. 

 

2) Jednostka ma efektywny system rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych, funkcjonujący przede wszystkim w sferze bezpośredniego kontaktu studentów 

z władzami, ale uwzględniający również potrzebę anonimowego zgłaszania problemów. 

System rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji konfliktowych funkcjonuje  

w dużej mierze w oparciu o nieformalne działania; dotychczas na wydziałowych studiach 

doktoranckich nie zdarzały się problemy tego typu.  Na Uczelni funkcjonują: Komisja 

Dyscyplinarna ds. Doktorantów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów, z 

przedstawicielami doktorantów w ich składzie.   

 

3) Jednostka bardzo aktywnie wspiera działalność studentów, w tym samorządu i innych 

organizacji studentów zrzeszających. Współpracę z samorządem studentów oraz angażowanie 

studentów w proces zarządzania jakością kształcenia należy uznać za szczególnie rozwinięte i 

godne naśladowania. 

Uczelnia respektuje prawo do samorządności i doktoranckiej, zapewniając jej odpowiednie 

wsparcie, a przedstawiciele doktorantów mają zapewnione uczestnictwo w organach 

jednostki. 

 

 

 

 

8. Spójność systemu wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces 

zapewnienia jakości kształcenia, oraz jego zgodność z przepisami powszechnie 

obowiązującymi 

 

Wydział  Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiada 

dokumenty normujące proces zapewnienia jakości kształcenia. System zapewnienia jakości 

kształcenia funkcjonujący na ocenianym Wydziale wprowadzony został Uchwała Nr 44/2010 
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Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 22.12.2010 r. (z późn. 

zm.). Zgodnie z  § 2 ust. 2 Załącznika nr 1 do wspomnianej Uchwały Uczelniany System 

Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje wszystkie formy studiów i poziomy kształcenia 

(stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia 

doktoranckie studia podyplomowe (obecnie nie uruchomione),), z zastrzeżeniem, że na 

studiach doktoranckich i podyplomowych zasady jego działania stosuje się odpowiednio do 

formy kształcenia. Zasadniczym celem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia, obejmującego wszystkie formy i poziomy studiów, jest zapewnienie kształcenia 

na najwyższym poziomie, w szczególności poprzez: stałe monitorowanie i analizowanie 

jakości kształcenia w SUM, kreatywne planowanie, organizowanie i realizowanie procesu 

dydaktycznego, podniesienie rangi pracy dydaktycznej, gromadzenie i upowszechnianie 

wiarygodnych informacji na temat jakości kształcenia i poziomu wykształcenia absolwentów 

oraz współpraca z Samorządem Studenckim w zakresie oceny jakości kształcenia.  Działania 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmują  w szczególności:  

 

analizę zasad rekrutacji na studia i ocenę dostępności informacji na temat kształcenia,  

analizę zasad rekrutacji na studia i ocenę dostępności informacji na temat kształcenia, 

monitorowanie procesu kształcenia,  

ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,  

ocenę warunków socjalno-bytowych studentów i doktorantów,  

jakość obsługi administracyjnej studentów i doktorantów,  

mobilność studentów, doktorantów i pracowników,  

monitorowanie kariery zawodowej absolwentów,  

monitorowanie kariery zawodowej absolwentów,  

uzyskiwanie opinii absolwentów o przebiegu odbytych studiów, 

uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów uczelni, 

 

 

Prowadzona polityka jakości jest na Uczelni i Wydziale Nauk o Zdrowiu realizowana poprzez 

powołanie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowego Zespoły ds. 

Jakości Kształcenia odpowiednio Zarządzeniem Nr 232/2012 i  233/2012 z dnia 21 grudnia 

2012 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W skład Uczelnianego 

Zespołu ds. Jakości Kształcenia wchodzą: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia jako 

przewodniczący, nauczyciele akademiccy wskazani przez Dziekanów spośród Wydziałowego 

Zespołu ds. Jakości Kształcenia, 2 studentów wskazanych przez uczelniany organ Samorządu 

studentów, 1 doktorant wskazany przez uczelniany organ Samorządu Doktorantów, 

Kierownik działu ds. Studiów i Studentów. Natomiast w skład Wydziałowego Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia wchodzą: Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia (jako 

przewodniczący tego Zespołu), nauczyciele akademiccy wskazani przez Dziekanów, 2 

studentów wskazanych przez wydziałowy organ Samorządu studentów, 1 doktorant wskazany 

przez wydziałowy organ Samorządu Doktorantów, Kierownik Dziekanatu lub pracownik 

przez niego upoważniony. Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy: 

koordynacja prac Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia, doskonalenie metod oraz 

wytycznych nowych kierunków w podnoszeniu jakości kształcenia, przedstawianie Senatowi 

raz w roku sprawozdania z funkcjonowania. Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia. Z kolei Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia realizuje zadania 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia dotyczące Wydziału, przedstawia 

Dziekanowi propozycje działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia 

na Wydziale, przedstawia Radzie Wydziału oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości 

Kształcenia coroczne sprawozdania z dokonywanych przez Zespół ocen. 



43 
 

System zarządzania jakością kształcenia, obejmuje organizację oraz obsługę procesu 

kształcenia prowadzącą do doskonalenia wszystkich jego aspektów, w tym:  

1. oceny i weryfikacji programów studiów poprzez okresowy ich przegląd, 

opracowywanie oraz analizowanie planów i programów nauczania przeprowadzany 

przez Wydziałowe Komisje Programowe dla kierunku: pielęgniarstwo, położnictwo i 

fizjoterapia oraz studiów doktoranckich powołane Uchwałami Rady Wydziału nr 

14,15,16 z dnia 25 września 2012 r oraz nr 60 z dnia 19 listopada 2012 r.; 

2. weryfikacji efektów kształcenia dokonywana w formie ankietowej, jako Karta Oceny 

Przedmiotu, wypełnianej przez osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu oraz 

Raportu Samooceny, stworzonego na podstawie ankiet ewaluacyjnych wypełnianych 

przez studentów. Ewaluacja efektów kształcenia  dokonywana jest po zakończeniu 

realizacji wszystkich rodzajów zajęć z przedmiotu. Samooceny zajęć przez studentów 

dokonuje grupa stanowiąca nie mniej niż 20 % studentów. Ponadto opracowywane 

jest sprawozdania z realizacji efektów kształcenia przez  Wydziałowe Komisje na 

każdym prowadzonym w jednostce kierunku studiów;  

3. warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych poprzez okresowe hospitacje zajęć 

dydaktycznych, które na podstawie Uchwały Nr 44/2010 Senatu Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 22.12.2010 r. z późń. zm. odbywają 

się na następujących zasadach. Hospitacje dotyczą wszystkich nauczycieli 

akademickich i doktorantów i prowadzone przez kierowników jednostek 

przeprowadza Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia. Hospitacje zajęć 

dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich i doktorantów 

przeprowadzają członkowie Wydziałowego Zespołów ds. Jakości Kształcenia,na 

początku każdego semestru Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

przygotowuje plan przeprowadzenia hospitacji, który jest przekazywany do 

Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia Z przeprowadzonej hospitacji 

sporządza się protokół, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu 

ŚUM w Katowicach dotyczącego Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia. Protokoły z hospitacji zajęć udostępnia się prowadzącym zajęcia 

dydaktyczne, którzy są zobowiązani do pisemnego ustosunkowania się do uwag 

zawartych w protokole, po podpisaniu przez osobę hospitowaną oraz hospitujących 

protokoły z hospitacji przekazywane są do Dziekana, a ich kopie do Pełnomocnika 

Dziekana ds. Jakości Kształcenia oraz do bezpośredniego przełożonego. W przypadku 

oceny negatywnej hospitowanych zajęć, ponowna hospitacja powinna być 

przeprowadzona w okresie 6 miesięcy. Wyniki hospitacji mogą być uwzględnione 

przez bezpośredniego przełożonego przy okresowej ocenie pracownika. Wyniki ankiet 

i hospitacji są wykorzystywane do prowadzenia polityki finansowej i awansowej; 

4. jakości obsługi administracyjnej studentów poprzez ankietę oceny pracownika 

dziekanatu opracowaną przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, którą 

wypełniają dobrowolnie studenci ocenianego Wydziału. Ostatnia ocena odbyła się  

w grudniu 2013 r. Analizę przeprowadzanej ankiety dokonuje Wydziałowy Zespół ds. 

Jakości Kształcenia, którego wytyczne są przedstawiane Dziekanowi do ewentualnej 

realizacji; 

5. badania studentów odbywają się poprzez anonimową ankietę, której celem jest 

podnoszenie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli 

akademickich. Ankieta uwzględnia w szczególności kryteria: techniki realizowania 

procesu dydaktycznego, fachowości i osobowości prowadzącego zajęcia. Ankieta 

wraz z kodami dostępu jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Uczelni, w 

okresie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego dla semestru zimowego oraz w okresie 

od 1 czerwca do 30 czerwca dla semestru letniego. Wyniki ankiety generowane są 
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przez elektroniczny system, a wyliczane jako średnia arytmetyczna i przekazywane są 

do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu; 

6.  oceny pracowników naukowo-dydaktycznych dokynywana na podstawie Uchwały Nr 

100/2006 r. Senatu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z dnia 26.04.2006 r. 

z późn. zm. dotyczącej zasad dokonywania okresowej oceny nauczycieli 

akademickich, ocena taka obejmuje w szczególności zakres należytego wykonywania 

przez nauczyciela obowiązków. Ocenie podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy 

Uczelni. Przy ocenie osób z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego 

bierze się pod uwagę wyniki osiągnięte w kształceniu kandydatów do pracy naukowej. 

Oceny nauczycieli akademickich na Wydziale dokonują Wydziałowe Komisje ds. 

Oceny Nauczycieli Akademickich powoływane przez Dziekana na podstawie 

Uchwały Nr 19 Rady Wydziału Opieki Zdrowotnej z dnia 25 września 2012 r. Każdy 

z ocenianych nauczycieli otrzymuje wyniki z uzyskanej oceny. Przy dokonywaniu 

oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania obowiązków 

dydaktycznych uwzględnia się ocenę przedstawioną przez studentów i doktorantów, 

po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych;  

7. weryfikacji zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowe.j Na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu proces weryfikacji infrastruktury dydaktycznej jest 

realizowany na bieżąco oraz okresowo. Weryfikację bieżącą infrastruktury 

dydaktycznej przeprowadza każdy nauczyciel odpowiedzialny za: kontrolę i dobór 

powierzonego sprzętu. Ponadto przeprowadzana jest ankieta warunków socjalno –

bytowych studentów; 

8. pozyskania opinii od pracodawców poprzez ankietę wypełnianą przez pracodawców, 

której wyniki zostały poddane analizie przez Dziekanat; 

badanie kariery zawodowej absolwentów, dokonywanej zgodnie z Zarządzeniem 

Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Nr 226/2012 z dnia 19 

grudnia 2012 r., od roku akademickiego 2012/2013 w SUM prowadzone jest 

monitorowanie losów absolwentów SUM. Badanie ankietowe studentów w Uczelni 

było przeprowadzane do tej pory jednorazowo. Następne badanie zostanie 

przeprowadzone w bieżącym roku, a następnie co roku wśród absolwentów kolejnych 

roczników oraz po upływie 3 i 5 lat wśród absolwentów. Badanie ma na celu 

określenie losów zawodowych absolwentów po ukończeniu poszczególnych 

kierunków studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu, a w szczególności ich obecny status 

zawodowy, wysokość osiąganych zarobków oraz pozycję i umiejętności odnalezienia 

się na rynku pracy.Dokumentami normującymi proces zapewnienia jakości kształcenia 

są także: misja Uczelni oraz strategia Wydziału określające deklarowane cele 

strategiczne oraz szczegółową analizę podjęcia działań zmierzających do ich 

osiągnięcia np. w zakresie kształcenia, rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, 

prowadzonych badań naukowych.Odpowiedzialność za kompleksowy proces 

wprowadzania systemu jakości kształcenia  

i zarządzanie jego funkcjonowaniem w Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Katowicach ponosi Rektor. 

 

Dokumentacja dotycząca systemu zapewnienia jakości kształcenia jest prowadzona  

i udostępniana przez Wydziałowego Zespoły ds. Jakości Kształcenia oraz Dziekanat 

Wydziału Nauk o Zdrowiu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Dotychczas 

na Wydziale opracowano następującą dokumentację dotyczącą dokonywanych analiz  

i podejmowanych działań jakościowych: 

 sprawozdanie z pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w roku 

akademickim 2012/2013; 
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 raport ewaluacji - samooceny studenta – ocena realizacji efektów kształcenia na 

poszczególnych kierunkach prowadzonych na Wydziale; 

 analiza i wnioski Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia z ewaluacji efektów 

kształcenia i samooceny studentów na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo  

i fizjoterapia; 

 podsumowanie oceny efektów kształcenia studium doktoranckiego WNoZ;  

 sprawozdanie z wizytacji domów studenckich.  

 

 

Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego
3
 w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego. 

Wydział  Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiada 

dokumenty normujące proces zapewnienia jakości kształcenia. Uczelniany System 

Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje wszystkie formy studiów i poziomy kształcenia 

(stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia 

doktoranckie studia podyplomowe (obecnie nie uruchomione),), z zastrzeżeniem, że na 

studiach doktoranckich i podyplomowych zasady jego działania stosuje się odpowiednio do 

formy kształcenia. Dokumentami normującymi proces zapewnienia jakości kształcenia są 

także: misja Uczelni oraz strategia Wydziału określające deklarowane cele strategiczne oraz 

szczegółową analizę podjęcia działań zmierzających do ich osiągnięcia np. w zakresie 

kształcenia, rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, prowadzonych badań naukowych. 

Odpowiedzialność za kompleksowy proces wprowadzania systemu jakości kształcenia i 

zarządzanie jego funkcjonowaniem w Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Katowicach ponosi Rektor. 

Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach opracował 

strukturę systemu zapewnienia jakości kształcenia zgodną z system wewnętrznych przepisów 

prawnych w Uczelni, stwarzając mechanizmy do jego doskonalenia i analizy jego działań. 

Jednostka stosuje opracowane przez Uczelnie procedury zapewnia jakości w poszczególnych 

elementach  składających się na proces kształcenia. 

Dokumentacja dotycząca systemu zapewnienia jakości kształcenia jest prowadzona  

i udostępniana przez Wydziałowego Zespoły ds. Jakości Kształcenia oraz Dziekanat 

Wydziału Nauk o Zdrowiu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

 

Tabela nr 2   Ocena spełnienia kryteriów oceny instytucjonalnej 

L.p. 

 

Kryterium  

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w 

pełni 

znacząco Częściowo niedostatecznie 

1 
 

strategia rozwoju 

 

 

 

X 

   

2 
wewnętrzny 

system 

zapewnienia 

  

X 
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jakości 

3 

cele i efekty 

kształcenia na 

studiach 

doktoranckich  

i podyplomowych 

oraz system ich 

weryfikacji3 

  

 

X 

   

4 

zasoby kadrowe, 

materialne  

i finansowe 

  

X 

   

5 
prowadzenie 

badań naukowych 

  

X 

   

6 

współpraca 

krajowa  

i międzynarodowa 

  

X 

   

7 

system wsparcia 

studentów  

i doktorantów4 

 

 

 

X 

 

 

                    

8 

przepisy 

wewnętrzne 

normujące proces 

zapewnienia 

jakości kształcenia 

  

X 

 

 

 

 

 

 

9. Posumowanie: 

 

Misja i strategia WNoZ SUM jest zbieżna z misją i strategią Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach. Wydział Nauk o Zdrowiu SUM identyfikuje swoją rolę i 

wiodącą pozycję w zakresie prowadzonych kierunków studiów na rynku edukacyjnym, 

uwzględniając znaczenie jakości kształcenia. W procesie kształtowania oferty edukacyjnej 

biorą udział interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni.  

                                                           
3
 Jeżeli w jednostce prowadzone są tylko studia doktoranckie wpisujemy i oceniamy „cele i efekty kształcenia na 

studiach doktoranckich”. Jeśli prowadzone są tylko studia podyplomowe wpisujemy i oceniamy „cele i efekty 

kształcenia na studiach podyplomowych”.  Jeżeli nie są prowadzone żadne z tych studiów w rubryce oceny 

wpisujemy „nie dotyczy”. 
4
 Kryterium 3 i 7 należy skorelować. 
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Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia ma jasno ukształtowaną, przejrzystą 

strukturę organizacyjną oraz decyzyjną, uwzględniającą wszystkie grupy interesariuszy 

wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wdrażane na Wydziale procedury wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości pozwalają na ocenę niemal wszystkich kluczowych aspektów procesu 

kształcenia. Brakujące elementy systemu, jak np. procedury w zakresie oceny stosowanych 

zasad oceniania są pośrednio realizowane, jednak w celu osiągnięcia ich pełnej skuteczności 

powinny zostać rozbudowane.  

Programy studiów doktoranckich na WNoZ zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału i 

przygotowane w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji. Wydaję się, że pozwolą zrealizować 

zakładane efekty kształcenia. Wydział umożliwia swoim doktorantom pracę naukową, 

publikowanie wyników badań oraz wyjazdy na staże i konferencje naukowe. Jednostka 

zapewnia efekty kształcenia na studiach podyplomowych zgodnie z wymaganiami organizacji 

zawodowych  i pracodawców, które umożliwiają nabycie uprawnień do wykonywania 

zawodu lub nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 

Jednostka zapewnia kadrę stosowną do potrzeb wynikających z prowadzonej działalności 

naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz  prowadzi politykę kadrową umożliwiającą 

rozwój kwalifikacji naukowych i dydaktycznych pracowników,  

Jednostka dysponuje odpowiednią infrastrukturą dydaktyczną dostosowaną do specyfiki 

oferowanych studiów, zapewniającą osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, Zajęcia 

dydaktyczne na studiach doktoranckich na WNoZ odbywają się w pomieszczeniach 

wystarczająco do tego przygotowanych.  

Kierunki badań naukowych realizowane w jednostkach organizacyjnych Wydziału Nauk o 

Zdrowiu SUM w Katowicach są zgodne z obszarem i dziedzinami nauki, do których  

przyporządkowano prowadzone na Wydziale kierunki studiów. Ma to istotny wpływ na 

rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, a włączanie studentów w prace naukowo-badawcze 

istotnie podnosi jakość kształcenia. Doktoranci są angażowani do zespołów badawczych, 

głównie w ramach macierzystych jednostek. 

Współpraca krajowa oraz międzynarodowa Jednostki z ośrodkami akademickimi stale się 

rozwija i poszerza. Ma to wpływ na realizację programu kształcenia oraz jakość usług 

dydaktycznych, w tym na działalność naukowo-badawczą.  

Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest bardzo 

dobrze osadzony w lokalnym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Wydział podejmuje 

działania w zakresie promocji zdrowia, budowania motywacji do działań prospołecznych 

poprzez poszerzanie swojej oferty edukacyjnej.  

Wydział zapewnia doktorantom właściwe wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne. 

System przyznawania funduszy funkcjonuje w sposób prawidłowy. Uwzględniono potrzeby 

osób niepełnosprawnych. Współpracę z samorządem studentów oraz angażowanie studentów 

w proces zarządzania jakością kształcenia należy uznać za szczególnie rozwinięte i godne 

naśladowania. 

Uczelnia respektuje prawo do samorządności i doktoranckiej, zapewniając jej odpowiednie 

wsparcie, a przedstawiciele doktorantów mają zapewnione uczestnictwo w organach 

jednostki. 

Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach opracował 

strukturę systemu zapewnienia jakości kształcenia zgodną z system wewnętrznych przepisów 

prawnych w Uczelni, stwarzając mechanizmy do jego doskonalenia i analizy jego działań. 

Jednostka stosuje opracowane przez Uczelnie procedury zapewnia jakości w poszczególnych 

elementach  składających się na proces kształcenia. 

 

W analizie SWOT w ocenie mocnych stron Uczelnie podkreśla posiadanie własnej bazy 

klinicznej, sprawne funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 
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Kształcenia oraz systematyczną kontrolę i poprawę jakości prowadzonych zajęć 

ze studentami (audyt wewnętrzny i zewnętrzny), a także szeroką ofertę dydaktycznę zarówno 

co do kierunków studiów (trzy kierunki działające, pięć przygotowywanych), stopni studiów 

(oferta pełna obejmująca wszystkie trzy stopnie studiów), jak i trybów kształcenia (studia 

stacjonarne /niestacjonarne). Ponadto wysokie kwalifikacje kadry dydaktycznej zarówno w 

zakresie wiedzy i umiejętności merytorycznych, jak i przygotowania z zakresu dydaktyki 

szkoły wyższej. Zespól oceniający w pełni podziela te opinie wskazując zarazem na bardzo 

dobry system wparcia odnoszący sie przede wszystkim do studentów i doktorantów.   

 

W ocenie słabych stron Jednostka wskazuje na znaczne rozproszenie jednostek Wydziału 

oraz niewystarczające nakłady na prowadzenie działalności naukowej oraz zbyt małą liczbę 

studentów mogących uczestniczyć w zajęciach w Centrum Dydaktyki i Symulacji. Zespół 

Oceniający podziela w szczególności opinię dotycząca dużego rozproszenia jednostek 

Wydziału, przede wszystkim utrudnia naukę studentów. 

 

W  ocenie szans Uczelnia zwraca uwagę na to, że względu na zmieniającą się sytuację 

demograficzną przygotowano specjalną ofertę edukacyjną ukierunkowaną na potrzeby 

starzejącego się społeczeństwa - studia podyplomowe: Gerontologia i opieka nad osobami 

starszymi, Neurorehabilitacja osób dorosłych w wieku podeszłym, oraz specjalizacja w 

dziedzinie pielęgniarstwo geriatryczne. Uczelnia podkreśla także, że szansa jest wielkość 

konurbacji górnośląskiej (wg. programu EPSON – ponad 3 mln. mieszkańców) co stanowi 

duży rynek pracy otwarty dla absolwentów Wydziału. Zespól Oceniający przychyla się do tej 

oceny , szczególnie w odniesieniu do właściwie ukierunkowanych studiów podyplomowych. 

Jako zagrożenia Jednostka widzi małą liczbę osób chętnych na studia podyplomowe 

ze względu na dużą liczbę godzin zajęciowych oraz niż demograficzny i związane z nim 

zagrożenie zmniejszenia się liczby potencjalnych studentów, a także niskie wynagrodzenia 

dla absolwentów Wydziału, zniechęcające do podejmowania studiów na wszystkich 

kierunkach. Zespól Oceniający w pełni podziela te obawy Uczelni. 

W ocenie Jednostki zwraca uwagę stosunkowo niewielki zakres wymiany krajowej, którą 

szczególnie zainteresowani są studenci. Zdaniem Zespołu Oceniającego PKA Działania 

Wydziału w tym zakresie wymagają intensyfikacji. 

 

 

       Przewodniczący Zespołu oceniającego: 

 

                  Prof. dr hab. n. med. Józef Kobos 

 

 

 

 

 
 


