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1. Informacja o wizytacji i jej przebiegu 

 

1.1. Skład zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

 

Przewodniczący: dr hab. n.med. Bożena Czarkowska-Pączek, członek PKA  

 

członkowie: 

1. prof. dr hab. Anna  Kurnatowska, ekspert PKA 

2. prof. dr hab. Mansur Rahnama, ekspert PKA 

3. mgr Anna Wawrzyk, ekspert wskazany przez pracodawców 

4. mgr Jakub Kozieł, ekspert ds. postępowania oceniającego 

5. Patrycja Piłat, ekspert studencki 

 

1.2. Informacja o procesie oceny 

Ocena jakości kształcenia na kierunku ,,lekarsko-dentystycznym” prowadzonym na Wydziale 

Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach została przeprowadzona z inicjatywy Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej w ramach harmonogramu prac określonych przez Komisję na rok akademicki 

2016/2017. Wizytacja tego kierunku studiów odbyła się po raz kolejny. W wyniku 

poprzedniej oceny programowej przeprowadzonej w 2010 r. Uczelnia otrzymała ocenę 

pozytywną z terminem przeprowadzenia następnej oceny w roku akademickim 2016/2017. W 

raporcie z wizytacji sformułowano uwagi, które nie miały wpływu na pozytywną ocenę 

jakości kształcenia na kierunku „lekarsko-dentystycznym”. Były to raczej wskazówki dla 

Władz Uczelni, aby proces dydaktyczny na wizytowanym kierunku jeszcze lepiej dostosować 

do obowiązujących przepisami prawa wymogów. Analiza tych uwag w kontekście obecnej 

wizytacji wskazuje, że w większości zostały one uwzględnione w polityce Wydziału. 

Szczegóły zawarto w części 5 raportu dotyczącej  oceny dostosowania się jednostki do 

zaleceń z ostatniej oceny PKA, w odniesieniu do wyników bieżącej oceny. Nadal jednak 

istnieją zastrzeżenia dotyczące skuteczności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia. Szczegóły zostały przedstawione w odpowiedniej części raportu z wizytacji.  

Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą 

dotyczącą ocen programowych dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

Wizytacja ta została poprzedzona zapoznaniem się Zespołu Oceniającego z raportem 

samooceny przedłożonym przez Uczelnię, natomiast Raport Zespołu Oceniającego 

opracowano w oparciu o dokumentację przedstawioną w toku wizytacji, ocenę zaplecza 

dydaktycznego, jak również spotkań i rozmów przeprowadzonych z Władzami Uczelni i 

Wydziału, nauczycielami akademickimi oraz studentami, a także przedstawicielami otoczenia 
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społeczno-gospodarczego. W trakcie wizytacji przeprowadzono hospitacje zajęć oraz 

dokonano oceny losowo wybranych prac etapowych.  

 

Podstawa prawna oceny została określona w Załączniku nr 1, a szczegółowy harmonogram 

przeprowadzonej wizytacji, uwzględniający podział zadań pomiędzy członków zespołu 

oceniającego, w Załączniku nr 2. 
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2. Podstawowe informacje o programie kształcenia na ocenianym kierunku 

(jeśli kierunek jest prowadzony na różnych poziomach kształcenia, informacje należy przedstawić dla 

każdego poziomu kształcenia) 

 

Nazwa kierunku studiów  

Poziom kształcenia 
(studia I stopnia/studia II stopnia/jednolite studia 

magisterskie) 

Jednolite studia magisterskie 

Profil kształcenia Praktyczny 

Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne) Stacjonarne/niestacjonarne (płatne) 

Nazwa obszaru kształcenia, do którego został 

przyporządkowany kierunek 
(w przypadku, gdy kierunek został przyporządkowany do 

więcej niż jednego obszaru kształcenia należy podać 

procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z 

tych obszarów w liczbie punktów ECTS przewidzianej w 

planie studiów do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej 

poziomowi kształcenia) 

Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu 

oraz nauk o kulturze fizycznej 

Dziedziny nauki/sztuki oraz dyscypliny 

naukowe/artystyczne, do których odnoszą się 

efekty kształcenia na ocenianym kierunku  
(zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 8 sierpnia 

2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki 

oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011 nr 

179 poz. 1065) 

Dziedzina nauk medycznych, dyscyplina 

stomatologia 

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS 

przewidziana w planie studiów do uzyskania 

kwalifikacji odpowiadającej poziomowi 

kształcenia 

Liczba semestrów: 10 

Liczba punktów ECTS: 300 

Wymiar praktyk zawodowych / liczba godzin 

praktyk 

480 + 900 godz. Praktycznego Nauczania 

Klinicznego na V roku 

Specjalności realizowane w ramach kierunku 

studiów 

brak 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwentów Lekarz dentysta 

Liczba nauczycieli akademickich zaliczanych do 

minimum kadrowego  

 

 

Studia stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

(płatne) 

Liczba studentów kierunku 448 185 

Liczba godzin zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

i studentów na studiach stacjonarnych 

2565 2565 
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3. Ogólna ocena spełnienia kryteriów oceny programowej 

Kryterium 

Ocena stopnia spełnienia 

kryterium
1
 

Wyróżniająca / W pełni / 

Zadowalająca/ Częściowa / 

Negatywna 

Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność 

z misją oraz strategią uczelni 
W pełni 

Kryterium 2. Program kształcenia oraz możliwość 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 
Zadowalająca 

Kryterium 3. Skuteczność wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia 
Zadowalająca 

Kryterium 4. Kadra prowadząca proces kształcenia W pełni 

Kryterium 5. Współpraca z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w procesie kształcenia 
W pełni 

Kryterium 6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia W pełni 

Kryterium 7. Infrastruktura wykorzystywana w 

procesie kształcenia 
Zadowalająca 

Kryterium 8. Opieka nad studentami oraz wsparcie 

w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia 
W pełni 

 
Jeżeli argumenty przedstawione w odpowiedzi na raport z wizytacji lub wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy będą uzasadniały zmianę uprzednio sformułowanych ocen, raport 

powinien zostać uzupełniony. Należy, w odniesieniu do każdego z kryteriów, w obrębie 

którego ocena została zmieniona, wskazać dokumenty, przedstawić dodatkowe argumenty i 

informacje oraz syntetyczne wyjaśnienia przyczyn, które spowodowały zmianę, a ostateczną 

ocenę umieścić w tabeli 1. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Tabela 1 

Kryterium Ocena spełnienia kryterium1 

Wyróżniająca / W pełni / 

Zadowalająca/ Częściowa  

Uwaga: należy wymienić tylko te kryteria, w odniesieniu do 

których nastąpiła zmiana oceny 
 

  

                                                           
1
 W przypadku gdy oceny dla poszczególnych poziomów kształcenia różnią się, należy wpisać ocenę dla 

każdego poziomu odrębnie. 
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4. Szczegółowy opis spełnienia kryteriów oceny programowej 

Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni 

1.1.Koncepcja kształcenia 

1.2.Prace rozwojowe w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej właściwych dla 

kierunku studiów 

1.3.Efekty kształcenia 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 1 

1.1. Misją Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zapisaną w Statucie Uczelni 

jest „….odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie badań naukowych i 

kształcenie studentów”. Strategia Uczelni oparta na analizie SWOT jest opracowana w formie 

odrębnego dokumentu przyjętego przez Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Katowicach (Uchwała Nr 83/2015 z dnia 24 czerwca 2015r.) Strategia i Statut Uczelni są 

upublicznione (na stronie internetowej SUM). 

Koncepcja kształcenia na ocenianym kierunku studiów wynika ze standardów kształcenia dla 

kierunku lekarsko-dentystycznego określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia MNiSW 

z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, 

lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U  2012, poz. 631 z 

późn. zm.) oraz ramowego programu kształcenia praktycznego określonego przez Ministra 

Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ramowego programu zajęć 

praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania (Dz. U. 2012, poz. 

900) i jest w pełni zgodna z misją Uczelni oraz celami strategicznymi, w szczególności z 

obszaru działalności dydaktycznej. Koncepcja kształcenia jest także zgodna z polityką jakości 

prowadzoną w Uczelni.  

W założeniach koncepcji kształcenia uwzględniono m.in. przekazywanie studentom 

nowoczesnej wiedzy medycznej oraz umiejętności praktycznych pozwalających na udzielanie 

świadczeń z zakresu stomatologii na najwyższym poziomie z zachowaniem zasad ochrony 

pacjentów, co jest zgodne z celem strategicznym: doskonalenie jakości kształcenia, jak i 

celami polityki jakości. W tym celu wykorzystywane są nowoczesne metody i technologie w 

procesie kształcenia, dostosowana do potrzeb infrastruktura oraz kadra akademicka 

posiadająca znaczące doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią. Jako jeden z celów 

strategicznych Uczelnia przyjęła również zwiększenie współpracy z otoczeniem społeczno – 

gospodarczym tj. udział w programach społecznych służących poprawie stanu jamy ustnej u 

mieszkańców Śląska, m.in. poprzez edukację, promocję i profilaktykę prowadzoną wśród 

dzieci i ich opiekunów, a więc efektów kształcenia, które musi osiągnąć student na ocenianym 

kierunku.     

W ustalaniu koncepcji kształcenia biorą udział studenci obecni, obok nauczycieli 

akademickich, w składzie organów kolegialnych uczelni, a także innych komisjach i ciałach 

doradczych. Co prawda większość nauczycieli akademickich czynnie wykonuje zawód 

lekarza-dentysty, przez co pełnią oni podwójną rolę: interesariuszy wewnętrznych i 

zewnętrznych, jednak zaleca się, aby w składzie komisji i ciał doradczych znaleźli się także 

inni interesariusze zewnętrzni, nie związani bezpośrednio z Uczelnią, np. przedstawiciele 

instytucji zatrudniających absolwentów lub korporacji zawodowych.  
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Uczelnia realizuje program wymiany międzynarodowej studentów i nauczycieli 

akademickich. Zdobyte doświadczenia wpływają na ustalenia dotyczące koncepcji kształcenia 

w zakresie dopuszczalnym przez standardy kształcenia.  

Plany rozwoju ocenianego kierunku studiów uwzględniają potrzeby studentów oraz rynku 

pracy i przewidują dostosowanie oferty dydaktycznej do oczekiwań interesariuszy 

zewnętrznych poprzez uwzględnianie w programach nauczania np. używania nowych 

materiałów stomatologicznych, sprzętu, aparatury i technik leczenia wykorzystywanych w 

stomatologii w ramach poszczególnych przedmiotów kierunkowych. Wyrazem realizacji 

założonych planów jest między innymi przeprowadzona wśród pracodawców ankieta pt.: 

„Opinie pracodawców o absolwentach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”. 

Studia na ocenianym kierunku realizowane są w języku polskim w formie studiów 

stacjonarnych i studiów płatnych, które nazywane są niestacjonarnymi. Studenci obu tych 

form studiów studiują według tego samego programu, zajęcia odbywają w tych samych 

jednostkach i są nauczani przez tą samą kadrę, aczkolwiek istnieje podział grup studenckich 

zależnie od formy studiów. Ponadto od 3 lat wprowadzono nauczanie w języku angielskim w 

ramach English Division; aktualnie na ocenianym kierunku jest 42 studentów lat I-III. 

Planowane jest zwiększenie liczby osób studiujących tą ścieżką. Wzrost 

umiędzynarodowienia wiąże się z odpowiednim opanowaniem przez kadrę nauczającą i 

studentów języków obcych (zwłaszcza angielskiego), co sprzyja mobilności, w tym wymianie 

dydaktycznej i naukowej  

 

1.2 Pracownicy nauczający na kierunku lekarsko-dentystycznym współpracują z innym 

jednostkami SUM oraz uczelniami medycznymi, a także z Institute for Biodiagnostics 

National Research Council, Winnipeg (Kanada), Instytutem Informatyki Teoretycznej i 

Stosowanej PAN w Gliwicach, Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Politechniką 

Śląską, Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Instytutem Szkła i Ceramiki w 

Warszawie, Instytutem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Techno-Parkiem (Łódź),  firmą 

Hartmann i Metrum Cryoflex Sp. z o.o. w prowadzeniu prac rozwojowych i naukowych. 

Prace te związane są m.in. z innowacyjnymi materiałami dentystycznymi stosowanymi w 

stomatologii małoinwazyjnej, systemem do kompleksowej ozonoterapii stomatologicznej, 

porównaniem skuteczności metod sterowanej regeneracji tkanek, wykorzystaniem 

ksenogenicznego materiału Mucoderm, odtwarzaniem ubytków żuchwy materiałami 

alloplastycznymi z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, połączeniem 

materiałów nanokompozytowych oraz płyt rekonstrukcyjnych w celu polepszenia retencji 

tkanek, nowymi metodami detekcji oraz terapii bruksizmu, a także z oceną materiałów 

przeznaczonych dla stomatologii odtwórczej. Wyniki prowadzonych prac są wykorzystywane 

w realizacji programu kształcenia w celu wzmocnienia kompetencji zawodowych przyszłych 

lekarzy dentystów z zakresu profilaktyki chorób jamy ustnej, zastosowania nowoczesnych 

metod diagnostycznych, zastosowania nowych materiałów i technik leczenia (m.in. z 

dziedziny implantoprotetyki, stosowania przeszczepów nabłonkowych, rekonstrukcji kości 

twarzy) w stomatologii. Prowadzone przez pracowników Oddziału  prace rozwojowe 

zaowocowały przygotowaniem i uzyskaniem praw patentowych dla 8 patentów krajowych 

oraz 4 zarejestrowanych Wzorów Wspólnotowych (Registered Community Design). 

 



10 
 

1.3 Zaplanowane efekty kształcenia są w pełni zgodne z efektami kształcenia zawartymi w 

standardach kształcenia dla kierunku lekarskiego (Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 maja 

2012 r. poz. 631), co potwierdza opracowana przez Wydział matryca efektów kształcenia na 

cykl kształcenia 2016-2022. Zaplanowane efekty kształcenia zostały sformułowane w sposób 

jasny i zrozumiały, stwarzają realną możliwość ich realizacji i weryfikacji. Efekty 

przedmiotowe są spójne z efektami kierunkowymi.  

Poza przedmiotami obowiązkowymi Uczelnia proponuje studentom ocenianego kierunku 8 

zajęć do wyboru, których efekty w zakresie wiedzy i umiejętności związane są z efektami 

kierunkowymi. Osiągnięcie  wszystkich efektów kształcenia pozwala na uzyskanie uprawnień 

do wykonywania zawodu lekarza-dentysty.  

Szczegółowy opis założonych efektów kształcenia dla ocenianego kierunku dostępny jest dla 

studentów w Dziekanacie obsługującym kierunek oraz udostępniany jest za pośrednictwem 

strony internetowej Wydziału. Studenci mają ponadto możliwość zapoznania się z 

modułowymi efektami kształcenia za pośrednictwem ustnej informacji udzielanej przez 

prowadzących, zawsze na pierwszych zajęciach z prowadzonego przez nich kursu oraz z 

opisów modułów poszczególnych przedmiotów udostępnianych przez prowadzących i w 

Wirtualnym Dziekanacie. Studenci obecni na spotkaniu z ZO stwierdzili, iż efekty kształcenia 

na ich kierunku są sprawdzalne w praktyce oraz odpowiadają na potrzeby rynku pracy. 

Wysoko oceniają uzyskane efekty kształcenia w szczególności w zetknięciu z praktyką.  

Istnieje całkowita zgodność efektów kształcenia dla studiów prowadzonych w formie 

stacjonarnej i niestacjonarnej. 

 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Koncepcja kształcenia realizowana na ocenianym kierunku określona została z udziałem 

przede wszystkim interesariuszy wewnętrznych, a w mniejszym stopniu interesariuszy 

zewnętrznych i jest w pełni zgodna z misją i strategią Uczelni, a także prowadzoną polityką 

jakości. Pracownicy Oddziału współpracują z polskimi i zagranicznymi jednostkami 

badawczymi i przemysłowymi w prowadzeniu prac rozwojowych i naukowych, których  

wyniki są wykorzystywane w realizacji programu kształcenia, co należy uznać za mocną 

stronę procesu kształcenia. Plany rozwoju ocenianego kierunku bazują na analizie potrzeb 

otoczenia gospodarczego i rynku pracy. Analiza odbywa się w ramach nieformalnej, ale stałej 

współpracy i komunikacji bezpośredniej z interesariuszami zewnętrznymi.  

Efekty kształcenia są zgodne ze standardami kształcenia określonymi w Rozporządzeniu 

MNiSW z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: 

lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U  2012, 

poz. 631 z późn. zm.) i odpowiadają potrzebom pracodawców.  

Dobre praktyki 

Nie zidentyfikowano dobrych praktyk 

Zalecenia 

Wskazane byłoby zwiększenie liczby interesariuszy zewnętrznych biorących udział w pracach 

komisji i innych ciał doradczych.  
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Kryterium 2. Program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia 

2.1 Program i plan studiów - dobór treści i metod kształcenia 

2.2 Skuteczność osiągania zakładanych efektów kształcenia 

2.3 Rekrutacja kandydatów, zaliczanie etapów studiów, dyplomowanie, uznawanie efektów 

kształcenia oraz potwierdzanie efektów uczenia się 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 2 

2.1 Program kształcenia realizowany na ocenianym kierunku jest zgodny ze standardami 

kształcenia określonymi dla kierunku lekarsko-dentystycznego (rozp. MNiSW z dnia 9 maja 

2012 .r, Dz.U 2012, poz.631, z późn. zm.) i z ramowym programem kształcenia praktycznego 

określonym przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie 

ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i 

zaliczania (Dz. U. 2012, poz. 900). Program studiów zatwierdzony został Uchwałą Rady 

Wydziału Lekarskiego nr 265/VII/2015/2016  i nr 266/VII/2015/2016 z dnia 21.04.2016 roku, 

z późn. zm., po zasięgnięciu opinii Wydziałowego Samorządu Studenckiego (przedstawiono 

dokument z 20.04.2016 r. akceptujący program).  

 

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym trwają 5 lat (10 semestrów) i  realizowane są w 

wymiarze 5000  godzin, za co student uzyskuje 300 punktów ECTS.  

Harmonogram zajęć dydaktycznych został przygotowany zgodnie z zasadami higieny procesu 

nauczania, studenci pozytywnie opiniują organizację zajęć na ocenianym kierunku. Program 

studiów przewiduje 4-letni cykl kształcenia w zakresie określonym w standardzie kształcenia 

oraz realizację praktycznego nauczania klinicznego na roku piątym. 

Praktyczne nauczanie kliniczne obejmuje zajęcia w zakresie: stomatologii zachowawczej i 

endodoncji, protetyki, chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej z 

onkologią, gerostomatologii, ortodoncji, periodontologii i chorób błon śluzowych, 

stomatologii dziecięcej i profilaktyki stomatologicznej; stomatologii zintegrowanej wieku 

dziecięcego (ortodoncja, stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna), stomatologii 

zintegrowanej wieku dorosłego (chirurgia szczękowo-twarzowa i onkologia, protetyka, 

stomatologia zachowawcza i endodoncja).  

W obecnym cyklu kształcenia na pierwszym roku studiów student realizuje 889 godzin 

dydaktycznych (60 ECTS), na drugim roku studiów - 1009 godzin (60 ECTS), na trzecim 

roku kształcenia – 1058 godzin (60 ECTS), na czwartym roku – 1144 godzin (60 ECTS). 

Praktyczne nauczanie kliniczne realizowane na roku 5 obejmuje 900 godzin dydaktycznych 

(60 ECTS). Zaplanowany czas kształcenia pozwala na realizację programu kształcenia 

zgodnie ze standardem dla kierunku lekarsko-dentystycznego.  

Wydział zapewnia studentom wybór 5 spośród 10 przedmiotów fakultatywnych w wymiarze 

100 godzin dydaktycznych, za które student otrzymuje 5 pkt ECTS.  

Nakład pracy studenta wyrażony punktami ECTS oszacowany jest prawidłowo. Nakład ten w 

poszczególnych przedmiotach określają nauczyciele akademiccy przygotowujący sylabusy, 

następnie jest on weryfikowany na posiedzeniach Rady Programowej, w której uczestniczą 
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też  studenci.  Punktacja ECTS jest zgodna z wymogami opisanymi w standardach kształcenia 

dla kierunku lekarsko-dentystycznego.  

Studenci studiów stacjonarnych i studenci studiów niestacjonarnych (czyli płatnych) studiują 

według tego samego programu studiów.  

Sekwencja przedmiotów w programie studiów jest prawidłowa. 

Treści programowe są spójne z efektami kształcenia określonymi w standardach kształcenia 

dla ocenianego kierunku i są podane dla każdego przedmiotu w Opisie modułu kształcenia.  

Efekty kształcenia z zakresu nauk morfologicznych realizowane są w przedmiotach: 

Anatomia człowieka, Histologia, embriologia i cytofizjologia,  z Naukowych podstaw 

medycyny – w przedmiotach: Fizjologia człowieka, Chemia, Biochemia, Biofizyka, Biologia, 

z zakresu Nauk przedklinicznych - w przedmiotach: Patofizjologia, Patologia jamy ustnej, 

Mikrobiologia jamy ustnej, Mikrobiologia i immunologia, Patomorfologia, Fizjologia narządu 

żucia, Periodontologia przedkliniczna, Stomatologia zachowawcza przedkliniczna, 

Endodoncja przedkliniczna, Profilaktyka chorób nowotworowych, Farmakologia, 

Materiałoznawstwo stomatologiczne, z grupy nauk behawioralnych – w przedmiotach: Język 

angielski, Język łaciński, Socjologia medycyny, Psychologia kliniczna, Stomatologia 

społeczna.  

Wszystkie efekty kształcenia zawarte w standardach kształcenia w grupie nauk klinicznych 

ogólnolekarskich (niezabiegowe) zaplanowano do realizacji  w przedmiotach: Pierwsza 

pomoc medyczna, Choroby wewnętrzne, Pediatria,  Farmakologia kliniczna, Onkologia, 

Okulistyka, Otolaryngologia, Neurologia, Anestezjologia i reanimacja, Chirurgia, 

Rehabilitacja, Choroby zakaźne, Dermatologia i wenerologia, Elementy ginekologii i 

położnictwa, Medycyna ratunkowa, Radiologia. 

Efekty z nauk klinicznych, kierunkowych (zabiegowe) zaplanowano do realizacji w 

przedmiotach: Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia szczękowo-twarzowa z onkologią,  

Ortodoncja, Periodontologia i choroby błon śluzowych, Protetyka, Radiologia 

stomatologiczna, Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna, Stomatologia 

zachowawcza i endodoncją, Stomatologia zintegrowanego wieku dorosłego, Stomatologia 

zintegrowana wieku rozwojowego. 

Efekty z zakresu prawno-organizacyjnych podstaw medycyny zaplanowano do realizacji w 

przedmiotach: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w 

stomatologii, Informatyka i biostatystyka, Medycyna sądowa, Prawo i etyka w stomatologii, 

Zdrowie publiczne.  

W zakresie języków obcych stwierdzono, że treści przewidziane dla kształcenia w zakresie 

znajomości języka angielskiego, a także francuskiego i niemieckiego  są spójne z efektami 

kształcenia; brak takiej spójności w zakresie języka łacińskiego - przedstawiono treści 

kształcenia niespójne z efektami kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności, które 

określono  jako następujące: zna zasady zapisywania wybranych postaci leków gotowych i 

recepturowych na recepcie, prawidłowo prowadzi dokumentację medyczną, prawidłowo 

wystawia orzeczenia lekarskie, krytycznie analizuje piśmiennictwo (w tym w języku 

angielskim) i wyciąga wnioski. Treści kształcenia określono w sposób kompleksowy, 

różnorodny i uwzględniający aktualne  osiągnięcia naukowe. Pozwalają na nabycie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla wykonywania  zawodu dentysty. 

Zwraca uwagę fakt powtarzania niektórych treści, np. ujętych w obu  w przedmiotach: 
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Periodontologia przedkliniczna i  Periodontologia a dotyczących  anatomii, fizjologii i 

histologii przyzębia realizowanych w ramach wykładów, seminariów i ćwiczeń, na które  

przeznaczono łącznie 17 godzin.  

Formy zajęć prawidłowo dobrano do rodzaju efektów kształcenia realizowanych w ramach 

poszczególnych przedmiotów oraz do treści kształcenia. W ramach przedmiotów, w których 

realizowane są efekty kształcenia z zakresu umiejętności, przewidziano takie formy jak 

ćwiczenia i seminaria. Ogółem w planach studiów wykłady stanowią 898 godzin (17,9%), 

seminaria – 1016 godzin (20,3%), a ćwiczenia – 3086 godzin (61,7,%), w tym 1520 godz. z 

praktycznych umiejętności klinicznych przedmiotów kierunkowych i 480 godz. praktyk 

wakacyjnych. W całkowitej liczbie godzin przeznaczonych na nauczanie przedmiotów 

stomatologicznych ok. 55% stanowią godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z 

nauczycielem akademickim. W niektórych przedmiotach odsetek ten jest niższy, np. w 

Chirurgii szczękowo-twarzowej stanowi on 41,7%, Gerostomatologii oraz Patologii Jamy 

ustnej - po 37,5%, Materiałoznawstwie - 36,2%, Mikrobiologii jamy ustnej, Stomatologii 

zintegrowanej wieku dorosłego oraz Stomatologii zintegrowanej wieku rozwojowego - po 

33,3%, a w Stomatologii zachowawczej przedklinicznej - 32,8%). Tak zaplanowane 

kształcenie pozwala wprawdzie na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, w 

szczególności z zakresu umiejętności, jednak zaleca się zwiększenie liczby godzin 

realizowanych w kontakcie z nauczycielem akademickim. Zajęcia praktyczne realizowane są 

w grupach, których liczebność pozwala na uzyskiwanie zaplanowanych efektów kształcenia 

przez wszystkich studentów. Zgodnie z Uchwałą Nr 65/2016 Senatu SUM z dnia 25.05.2016 

r.  liczebność grup studenckich na zajęciach wynosi: grupa ćwiczeniowa, seminaryjna – co 

najmniej 24, a dla zajęć klinicznych - 6 studentów; ćwiczenia z praktycznych umiejętności 

(fantomy) - w grupach  co najmniej 12 osobowych. Wykłady odbywają się w jednej grupie 

dla całego rocznika kierunku studiów. Określona powyżej liczebność grup studenckich 

pozwala na realizację efektów kształcenia zaplanowanych dla poszczególnych form zajęć.  

Kształcenie uwzględnia metody aktywizujące studentów, takie jak studium przypadku, 

zaplanowanie etapów leczenia interdyscyplinarnego podczas  dyskusji "okrągłego stołu", 

wykonanie zgryzu konstrukcyjnego u pacjenta, praca na modelach, ze zdjęciami 

radiologicznymi, a także samokształcenie. Aktywizujące metody kształcenia pozwalają na 

nabywanie umiejętności zawodowych niezbędnych w przyszłej pracy dentysty. Studenci 

aktywnie uczestniczą w doborze metod kształcenia – efektem czego było wprowadzenie 

kursów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Studenci pracują w 

grupach zwłaszcza przy realizacji projektów, co aktywizuje ich do pracy.  

Realizację praktyk zawodowych zaplanowano w podmiotach leczniczych, których działalność 

jest zgodna z zakresem realizowanej w nich praktyki studenckiej. Na odbycie praktyk 

podpisywana jest umowa z instytucją  i z opiekunem praktyki.  

Studenci trybu stacjonarnego i niestacjonarnego realizują praktyki, zgodnie z obowiązującymi  

standardami, w łącznym wymiarze 480 godzin (16 punktów ECTS), w tym: 
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- po I roku praktyka w zakresie organizacji ochrony zdrowia w wymiarze 60 godzin (2 

ECTS), a także praktyka lekarska na chirurgii ogólnej, chorobach wewnętrznych lub chirurgii 

szczękowo-twarzowej  w wymiarze 60 godzin (2 ECTS), 

- po II roku praktyka w zakresie asysty lekarzowi dentyście  w wymiarze 120 godzin (4 pkt 

ECTS), 

- po III roku praktyka lekarsko-dentystyczna w gabinecie stomatologicznym w wymiarze 120 

godzin (4 pkt ECTS), 

- po IV roku praktyka lekarsko-dentystyczna w gabinecie stomatologicznym w wymiarze 120 

godzin (4 pkt ECTS). 

 

Opracowane treści programowe dla praktyk są spójne z zaplanowanymi efektami kształcenia i 

zgodne ze standardami.  Potwierdzeniem osiąganych efektów kształcenia są m.in. 

prowadzone zapisy w Dzienniczkach Praktyk. 

Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA studenci wyrazili jednoznacznie pozytywne 

opinie odnośnie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych uznając, iż to wyróżnia jednostkę 

na której studiują, spośród innych, oferujących ten kierunek.  

Uczelnia stwarza możliwość dostosowania form zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

przede wszystkim zapewniając wsparcie asystenta, którego zadaniem jest zapewnić pomoc 

studentowi w realizowaniu obowiązków związanych z procesem kształcenia oraz 

funkcjonowania na uczelni. 

Uczelnia oferuje zajęcia, których celem jest rozwijanie umiejętności miękkich, np. dot. metod 

komunikacji z pacjentem i jego rodziną. Studenci otrzymują też wsparcie ze strony Działu 

Karier Studenckich i Promocji Uczelni w planowaniu, rozpoczęciu i dalszym rozwoju kariery 

zawodowej.  
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2.2 Metody sprawdzania i oceniania osiągnięcia zaplanowanych efektów kształcenia zgodne 

są z zalecanymi sposobami zawartymi w standardach kształcenia dla kierunku lekarsko-

dentystycznego. Zostały one przedstawione w dokumentach pod nazwą  Opis modułu 

kształcenia i dotyczą wszystkich przedmiotów, w tym również praktyk zawodowych. 

Studenci zapoznawani są z nimi podczas pierwszych zajęć. Opisy modułu kształcenia są 

dostępne na stronach internetowych Uczelni. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy oceniane 

są podczas kolokwiów ustnych i pisemnych, egzaminów ustnych i pisemnych, w tym testów. 

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności oceniane są poprzez obserwację studenta na 

ćwiczeniach i praktykach. Wykorzystywane są również kolokwia, przygotowywane przez 

studentów prezentacje i prace zaliczeniowe oraz egzaminy praktyczne z przedmiotów 

kierunkowych (stomatologia zachowawcza, protetyka, chirurgia stomatologiczna, 

stomatologia wieku rozwojowego, periodontologia i choroby błony śluzowej, chirurgia 

szczękowo-twarzowa, ortodoncja), których zdanie umożliwia przystąpienie do egzaminu 

teoretycznego. Z ortodoncji studenci zdają egzamin  typu OSEK (obiektywny strukturalny 

egzamin kliniczny), składający się z 10 zagadnień tematycznych o różnej skali trudności; w 

ramach jednego zagadnienia tematycznego każdy ze studentów pracuje na innym materiale -  

czas egzaminu to 1 godz. Zaplanowanie wielokrotnego stosowania metod sprawdzania 

osiągania przez studentów efektów kształcenia podczas realizacji przedmiotu pozwala na ich 

weryfikację na każdym etapie procesu kształcenia. Uczelnia przedstawiła matrycę metod 

weryfikacji efektów kształcenia.  

Metody weryfikacji efektów dla kształcenia praktycznego zaplanowano z uwzględnieniem ich 

specyfiki i opisano w sylabusach dla poszczególnych rodzajów praktyk. Z uzyskanych przez 

ZO informacji  wynika jednak, że studenci podczas praktyk wakacyjnych nie prowadzą 

żadnej dokumentacji potwierdzającej nabycie umiejętności z zakresu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, zapisanych w modułach poszczególnych praktyk. Studenci 

uzyskują jedynie poświadczenie odbycia praktyk i opinię na swój temat wydaną przez 

opiekuna praktyki, mogą ewentualnie wpisać nabyte umiejętności, ale nie wiadomo gdzie, bo 

posiadają jedynie Dziennik norm zabiegów klinicznych, który wypełniany jest podczas 

ćwiczeń oraz Dziennik praktyk-Praktyczne nauczanie kliniczne, który wypełniany jest w 

trakcie zajęć realizowanych na V roku studiów.  

W przypadku nieobecności na zajęciach nauczyciel akademicki (koordynator przedmiotu, 

opiekun roku lub kierownik jednostki) jest zobowiązany umożliwić studentowi odrobienie 

opuszczonych zajęć dydaktycznych. Formą dodatkowej pomocy merytorycznej nauczyciela 

akademickiego może być przesłanie materiałów dydaktycznych drogą mailową. Również w 

indywidualnych przypadkach, w których student ma trudność w osiągnięciu zakładanych  

efektów kształcenia, nauczyciel akademicki indywidualnie ze studentem wyjaśnia trudny 

materiał. Niektórzy studenci w procesie dydaktycznym mają szczególną trudność z 

osiągnięciem efektów kształcenia w zakresie umiejętności, wówczas mają zlecane wykonanie 

większej liczby procedur (fantomowych, diagnostycznych, klinicznych). Istnieje ciągłe 

monitorowanie liczby norm klinicznych niezbędnych do osiągnięcia przez studenta 
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zakładanej umiejętności. Nauczyciele akademiccy wspierają również osiąganie efektów 

kształcenia w zakresie kompetencji społecznych dotyczącego rozwoju aktywności naukowej 

studenta poprzez pomoc merytoryczną i zachęcanie do prowadzenia badań w kołach 

naukowych przy katedrach/zakładach. Każdy  student na kierunku lekarsko-dentystycznym 

ma możliwość dodatkowych konsultacji przedmiotowych, nie tylko w sytuacjach 

zdiagnozowanych przez nauczyciela akademickiego trudności, ale również wtedy, gdy sam 

taką potrzebę dostrzeże. Szczegółowe informacje na temat konsultacji z danego przedmiotu, a 

także kontaktów z nauczycielami akademickimi są dostępne na stronach internetowych 

jednostek oraz na tablicach ogłoszeń. 

 

Egzaminy końcowe z zakresu przedmiotów kierunkowych przeprowadzane są w formie 

testowej w pierwszym terminie, w formie opisowej lub ustnej - w kolejnych. Wiarygodność i 

porównywalność wyników oceny jest możliwa dzięki wprowadzeniu m.in. jednolitych form 

egzaminowania. Egzamin testowy jest merytorycznie przygotowywany w jednostkach 

prowadzących dany przedmiot, a pytania testowe są zgromadzone w banku pytań, który jest 

corocznie aktualizowany. Dobór pytań na egzamin w danym roku akademickim odbywa się 

losowo, pytania są przesyłane do Ośrodka Badania Efektów Edukacyjnych, który jest 

odpowiedzialny za techniczne przygotowanie egzaminów w formie spójnej dla wszystkich 

przedmiotów. Każdy ze zdających ma zapewnione te same warunki pisania egzaminu. Osoby 

posiadające nieparzyste numery kodowe otrzymują I wersję karty pytań, a posiadające 

numery parzyste – II wersję karty pytań. Osoby zajmujące sąsiednie miejsca nie mogą 

otrzymać tej samej wersji testu. Karta odpowiedzi jest jedynym dokumentem przeznaczonym 

do udzielania odpowiedzi w trakcie egzaminu testowego. Karta odpowiedzi oznaczona jest 

numerem kodowym osoby zdającej, nadanym przez Ośrodek Badania Efektów Edukacyjnych. 

Po egzaminie wszystkie książeczki testowe studentów wraz z kartami odpowiedzi są 

zaplombowywane i niezwłocznie przekazane do Ośrodka Badań Efektów Edukacyjnych, 

który dokonuje sprawdzenia testu i sporządzenia listy zdających osób wraz z liczbą 

uzyskanych punktów. Ponadto Ośrodek Badań Efektów Edukacyjnych dokonuje statystycznej 

oceny testu podając optymistyczną i pesymistyczną jego wersję, jak też statystykę dot. 

każdego z pytań. Dzięki temu kierownik jednostki organizującej test może poznać 

współczynniki trudności każdego z pytań i wprowadzić zmiany do treści kształcenia np. 

obszerniej omawiając trudne zagadnienia. Taka forma egzaminowania zapewnia 

bezstronność, rzetelność oraz przejrzystość procesu sprawdzania i oceny efektów kształcenia. 

 W przedmiotach realizowanych w formie ćwiczeń przewidziana jest ocena kompetencji 

społecznych poprzez ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja), dyskusję w czasie 

zajęć oraz  opinie kolegów. W trakcie hospitacji zajęć przez ZO PKA stwierdzono, że 

pomimo iż nie zawarto efektów kształcenia z zakresu kompetencji społecznych w kartach 

przedmiotów, nauczyciele akademiccy poprzez obserwację studenta podczas zajęć weryfikują 

nabywanie tych efektów przez studentów. Jednak stopień osiągania tych efektów nie ma 

formalnego wpływu na końcowe zaliczenie przedmiotu.   

Weryfikację osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie języków obcych przeprowadza się we 

właściwy sposób w postaci zaliczenia testowego, podczas konwersacji oraz przygotowanej i 

przedstawionej  prezentacji. Studenci mają możliwość wglądu do swoich prac 

egzaminacyjnych w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników, podawanych w ciągu trzech dni 
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roboczych od jego przeprowadzenia. W sytuacji wątpliwej student może wystąpić do 

Dziekana z wnioskiem o powtórne sprawdzenie pracy. Studenci nie mają możliwości 

poprawiania ocen pozytywnych. 

W opinii studentów są oni oceniani obiektywnie i sprawiedliwie oraz mają możliwość 

bieżącej analizy stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Proces przekazywania 

informacji zwrotnej w zakresie wyników egzaminów jest prawidłowy. Studenci stwierdzili, że 

są informowani o terminach egzaminów w tym o terminach egzaminów poprawkowych 

z wyprzedzeniem, co umożliwia odpowiednie przygotowanie się do nich, a organizacja 

procesu sprawdzania i oceny efektów kształcenia jest prawidłowa. 

Zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych są zawarte w Regulaminie 

przeprowadzania zaliczeń/egzaminów testowych w formie pisemnej – papierowej. W trakcie 

trwania egzaminu obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się z innymi osobami, a 

także zakaz posiadania i korzystania z wszelkich urządzeń elektronicznych umożliwiających 

kopiowanie lub przekazywanie informacji o teście.  Złamanie zakazu, o którym mowa w ust. 

2 Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia studenta z sali egzaminacyjnej i jest 

równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. W przypadku rażących nadużyć 

związanych ze ściąganiem bądź kopiowaniem egzaminu sprawa jest rozpatrywana 

indywidualnie przez Dziekana. Studenci znają i stosują procedurę postępowania w sytuacjach 

konfliktowych. 

Podsumowanie oceny wybranych prac etapowych: Prace etapowe to przede wszystkim 

kolokwia testowe. Pytania testowe są proste, jednokrotnego wyboru. Taka forma kolokwiów 

nie prowadzi do pełnej weryfikacji efektów kształcenia obejmujących pogłębioną wiedzę 

dotyczącą faktów i zjawisk  oraz rozumienie zależności pomiędzy nimi.   

 

2.3 Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i na studia płatne - niestacjonarne jasno 

określa Uchwała Senatu w roku akademickim 2016/2017 (Uchwała Nr 56/2015 z 20. 05. 2015 

r.). Treści uchwał dot. rekrutacji podawane są do publicznej wiadomości na stronach 

internetowych Uczelni. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, jest bezstronna  i jej  

warunki stwarzają równe szanse dla kandydatów. Pod uwagę brane są wyniki egzaminu 

maturalnego z przedmiotu biologia i do wyboru z przedmiotów chemia, fizyka, fizyka z 

astronomią, matematyka, co zapewnia odpowiedni dobór kandydatów, posiadających wstępną 

wiedzę i umiejętności na poziomie niezbędnym do osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów 

kwalifikujących, zgodnie z listą rankingową. Procedura rekrutacyjna zawiera tryb 

odwoławczy (Uchwała Nr 56/2015 z dn. 20 maja 2015 r. z późn. zm. ). 

Doskonalenie zasad rekrutacji w latach 2012-2017 dotyczy zmiany przedmiotów branych pod 

uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. W 2012/2013 i 2013/2014 o kolejności 

umieszczania na liście rankingowej decydowała suma punktów uzyskana z biologii i chemii 

na poziomie wiedzy w zakresie rozszerzonym. W kolejnych latach tj. 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017 przedmiotem obowiązkowym pozostała biologia, a do wyboru były trzy 

przedmioty (chemia, fizyka z astronomią i matematyka) – w latach akademickich 2014/2015 i 

2015/2016 oraz cztery (chemia, fizyka, fizyka z astronomią i matematyka) – w roku 
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akademickim 2016/2017. Powyższe zmiany sprawiły, że zasady rekrutacji są obecnie bardziej 

elastyczne i dają kandydatom możliwość wyboru przedmiotu, a studia na kierunku lekarsko-

dentystycznym są dostępne dla większej liczby maturzystów.  

W celu usprawnienia, z uwagi na dużą liczbę kandydatów, procesu rekrutacji od roku 

akademickiego 2016/2017 wprowadzono możliwość wysłania decyzji o przyjęciu na studia 

lub odmowie, za zgodą kandydata wyrażoną podczas rejestracji elektronicznej, za 

pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”); w 

takich przypadkach opłata rekrutacyjna została obniżona o 10 zł. 

Studenci wyrazili pozytywne opinie na temat przebiegu i organizacji procesu rekrutacji, 

zwrócili jednak uwagę, iż limit przyjęć na kierunek jest zbyt wysoki, ponieważ w ich opinii 

liczebność grup jest zbyt duża. Informacje na temat rekrutacji na studia są powszechnie 

dostępne i zrozumiałe. 

Student może realizować część programu studiów w innej uczelni polskiej lub zagranicznej 

na podstawie porozumień zawartych przez Uczelnię.  

Przed wyjazdem studenci składają dokument ”Potwierdzenie uznania zaliczeń”, 

przygotowany i podpisany przez dziekana oraz koordynatora wydziałowego, gwarantujący 

uznanie zaliczenia określonych (zaplanowanych) zaliczeń/egzaminów po powrocie do 

uczelni. Warunkiem przeniesienia zajęć jest zbieżność osiągniętych efektów kształcenia z 

efektami określonymi w programie kształcenia na kierunku, na którym studiuje student. 

Zaliczenie określonej liczby punktów ECTS/zaliczenia/egzaminu po przyjeździe studenta 

odbywa się na podstawie otrzymywanych z uczelni Certyfikatów /Transkryptów. W 

przypadku nieosiągnięcia wymaganej do zaliczenia danego cyklu dydaktycznego liczby 

punktów ECTS, konieczne jest uzupełnienie punktów/zaliczeń/egzaminów tak, by wyrównać 

ich niedobór. Uczelnia umożliwia, ułatwia indywidualne wyrównywanie różnic 

programowych. Wsparciem dla studentów wyjeżdżających i powracających ze studiów z 

zagranicznych uczelni partnerskich są koordynatorzy Programu ERASMUS+, podejmujący 

ewentualne interwencje w nietypowych sprawach studentów uczestniczących w Programie.  

Studentowi przenoszącemu się z innej uczelni, dotychczasowe zajęcia dydaktyczne zalicza się 

do osiągnięć wyrażonych w punktach ECTS w uczelni przyjmujacej. Warunkiem 

przeniesienia zajęć zaliczonych jest zbieżność osiągniętych efektów kształcenia z efektami 

określonymi w programie kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym na podstawie 

Przebiegu studiów i Kart przedmiotów. 

Student kierunku lekarsko-dentystycznego otrzymuje dyplom lekarza-dentysty po osiągnieciu 

wszystkich zakładanych efektów kształcenia, co potwierdzone jest uzyskaniem zaliczeń 

wszystkich przedmiotów, zdaniem egzaminów i zaliczeniem praktyk wakacyjnych. Za datę 

ukończenia studiów przyjmuje się złożenie ostatniego wymaganego planem studiów 

egzaminu (zgodnie z art. 167 ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym). 

 

Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego z krajów spoza Unii Europejskiej mogą 

ubiegać się o uznanie dyplomu swojej macierzystej uczelni za równorzędny z dyplomem 

uzyskanym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Rada Wydziału dokonuje 

porównania programu studiów, efektów kształcenia, nadanych uprawnień i czasu trwania 
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studiów na danym kierunku z programem studiów kierunku lekarsko-dentystycznym 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W przypadku stwierdzenia różnic w 

programie dotyczących liczby i rodzaju efektów kształcenia, treści kształcenia  lub czasu 

trwania studiów Rada Wydziału może podjąć uchwałę o konieczności uzupełnienia przez 

kandydata braków dotyczących treści kształcenia, które po uzupełnieniu przez kandydata są 

potwierdzane egzaminem testowym. Wyniki z przeprowadzonego egzaminu Komisja 

Nostryfikacyjna przekazuje Radzie Wydziału, która podejmuje uchwalę w sprawie uznania 

dyplomu macierzystej uczelni kandydata za równorzędny z dyplomem uzyskanym w Śląskim 

Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. 

 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Program studiów dostosowany jest do realizacji kształcenia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i pozwala na nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

niezbędnych dla wykonywania  zawodu dentysty. Formy zajęć są dobrane prawidłowo. 

Istnieje realne wsparcie studentów w procesie uczenia się. Zasady rekrutacji są przejrzyste, 

opublikowane, nie budzą zastrzeżeń. Brak jest możliwości pełnej weryfikacji nabycia efektów 

przewidzianych  w programach praktyk wakacyjnych.  

 

Dobre praktyki 

1. dodatkowe zajęcia dla studentów, dzięki czemu studenci mogą doskonalić 

umiejętności praktyczne; 

2. organizacja kursów dot. umiejętności miękkich, m.in. komunikacji z pacjentem i jego 

rodziną oraz personelem medycznym, przygotowujących do pracy w zawodzie. 

3. Wprowadzenie egzaminu  typu OSEK z ortodoncji zapewniającego przeprowadzenie 

egzaminu w warunkach symulowanych w  sposób standaryzowany, obiektywny i 

porównywalny.    

Zalecenia 

Wskazana jest weryfikacja programu celem usunięcia zbędnych powtórzeń niektórych treści 

kształcenia. Konieczne jest zwiększenie, w niektórych przedmiotach kierunkowych, liczby 

godzin realizowanych w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim oraz ustalenie 

kryteriów i sposobów dokumentowania uzyskiwania efektów kształcenia w czasie praktyk 

wakacyjnych. Należy także zweryfikować pytania testowe pod kątem sprawdzania 

pogłębionej wiedzy i umiejętności analizy i logicznego wiązana faktów.   

 

Kryterium 3. Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

3.1.Projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd programu kształcenia 

3.2.Publiczny dostęp do informacji 
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Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 3 

3.1 Informacje o zasadach projektowania, zatwierdzania oraz monitorowania programu 

kształcenia uzyskano podczas spotkania z kadrą nauczającą na kierunku lekarsko-

dentystycznym. Kierunek lekarsko-dentystyczny jest kierunkiem regulowanym. Koncepcja 

kształcenia oraz efekty kształcenia pogrupowane w poszczególne moduły określone są w 

standardach kształcenia zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia MNiSW w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, 

farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa z dnia 9 maja 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 631 z późn. 

zmianami). Dlatego projektowanie i doskonalenie programu kształcenia, w tym efektów 

kształcenia dotyczy przede wszystkim dodatkowej oferty programowej oraz określania treści 

kształcenia zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Projektowanie i okresowy przegląd 

programów kształcenia jest procesem wieloetapowym. Koordynator przedmiotu – osoba 

posiadająca odpowiednie kwalifikacje, jest odpowiedzialna za dobór treści programowych 

oraz zaplanowanie odpowiednich metod weryfikacji uzyskania przez studenta określonych 

efektów kształcenia. Działania te podejmowane są przede wszystkim w oparciu o własną 

wiedzę i doświadczenie zawodowe (wynikające także z roli interesariusza zewnętrznego). 

Propozycje te weryfikuje i zatwierdza w pierwszej kolejności kierownik jednostki, w której 

dany przedmiot jest realizowany. Kolejny etap to przedstawienie propozycji Radzie 

Programowej działającej na Wydziale i kierunku lekarsko-dentystycznym. W składzie Rady 

Programowej są przedstawiciele wszystkich jednostek, przedstawiciel studentów i 

interesariusz zewnętrzny. Należy podkreślić, że większość nauczycieli akademickich czynnie 

wykonuje zawód lekarza dentysty, przez co są oni jednocześnie interesariuszami 

zewnętrznymi. Wnioski dotyczące aktualizacji oraz zmiany treści kształcenia, a także 

wprowadzenia nowych przedmiotów/efektów kształcenia w ramach dodatkowej oferty 

programowej może zgłaszać do Rady Programowej każdy członek społeczności akademickiej 

za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału. Rada 

programowa spotyka się 1-2 razy w miesiącu. Po przyjęciu zmian przez Radę Programową, 

program kształcenia jest opiniowany przez Samorząd Studencki i ostatecznie zatwierdzany 

przez Radę Wydziału. Monitorowanie programu kształcenia odbywa się według niepisanych 

zasad, zgodnie z tradycją akademicką. Zgodnie z uzyskaną informacją, taki przegląd odbywa 

się raz do roku.  

Udział studentów w projektowaniu i monitorowaniu programu kształcenia jest wystarczający. 

Przedstawiciele studentów są w składzie Rady Programowej i Rady Wydziału oraz w 

Wydziałowym Zespole ds. Jakości Kształcenia. Samorząd Studencki opiniuje programy 

Kształcenia. Biorąc pod uwagę podwójną rolę nauczycieli akademickich, jako interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych, należy przyjąć, że udział tych ostatnich w projektowaniu i 

monitorowaniu program kształcenia jest wystarczający.   

Na Wydziale tradycją są coroczne spotkania studentów z władzami Wydziału, podczas 

których studenci mogą wypowiedzieć się w sprawie programu studiów. 

 

3.2 Informacje o programie kształcenia oraz organizacji studiów przekazywane są za 

pośrednictwem stron internetowych oraz tradycyjnie, w gablotach odpowiednich zakładów i 
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klinik. Informacje są kompletne i zrozumiałe. Studenci nie zgłaszali uwag dotyczących 

przepływu informacji. Również nauczyciele obecni na spotkaniu z ZO byli poinformowani o 

kluczowych zasadach pracy na wydziale i prowadzonym procesie kształcenia. Nie zgłaszali 

również uwag w tym zakresie. Jednak nie wszystkie Zakłady/Kliniki  Wydziału posiadają 

własne strony internetowe, co ogranicza dostępność szczegółowych informacji związanych z 

nauczaniem poszczególnych przedmiotów.   

Z rozmowy z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia wynika, że nie jest 

prowadzona ocena dostępności i kompletności informacji. Zespół nie prowadzi także swojej 

strony internetowej i tym samym nie upowszechnia informacji o własnej pracy, w tym o 

wynikach oceny jakości prowadzonej na Wydziale.   

 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Procedura monitorowania programów kształcenia jest wielostopniowa, co sprzyja ich 

doskonaleniu. Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych należy uznać za 

wystarczający. Zespół Oceniający PKA nie ma zastrzeżeń do samej procedury. Brakuje 

jednak monitorowania kompleksowości i częstotliwości dokonywania przeglądów programu 

kształcenia przez Radę Programową oraz wykorzystywania wszystkich dostępnych informacji 

służących doskonaleniu programów. W jednostce powołano Wydziałowy Zespół ds. Jakości 

Kształcenia, do zadań którego należy ocena i monitorowanie programu kształcenia. Na 

podstawie rozmowy z przewodniczącą Zespołu oraz jego członkami, stwierdzono, że Zespół 

nie weryfikuje kompleksowości ani częstotliwości ocen programu kształcenia dokonywanych 

zgodnie z opisanymi powyżej zasadami. Nie dokonuje się zbiorczych analiz i w efekcie nie 

wyciąga wniosków i nie formułuje zaleceń. Zastrzeżenia budzi także wykorzystywanie 

informacji na podstawie których dokonuje się zmian w programie kształcenia, tj. np. wyników 

ankiet studenckich i wyników egzaminu LDEK. Zwrotność ankiet jest bardzo mała, co nie 

pozwala na formułowanie wniosków i planowanie ewentualnych zmian i działań 

naprawczych. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia nie podjął kompleksowej analizy 

przyczyn tego zjawiska. Kierownicy jednostek mają wgląd do wyników ankiet dotyczących 

ich bezpośrednich podwładnych, natomiast przedmioty bardzo często są prowadzone przez 

więcej niż jeden Zakład/Klinikę. Powoduje to, że informacja o ocenie studenckiej 

poszczególnych przedmiotów docierająca do koordynatora przedmiotu jest niepełna. 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia nie dokonał kompleksowej analizy wyników 

egzaminu LDEK, co mogłoby stanowić  chociaż zgodnie z informacją uzyskaną od władz 

Wydziału, taka ocena jest już dokonana przez władze dziekańskie i określono konkretne 

działania naprawcze obecnie wdrażane, np. przygotowywanie studentów do rozwiązywania 

zadań testowych.  

 

Nie jest prowadzona systematyczna ocena dostępności i kompletności informacji dotyczących 

zasad funkcjonowania i procesu dydaktycznego prowadzonego w Wydziale.  
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Dobre praktyki 

Spotkania władz wydziału ze studentami, podczas których studenci mają możliwość oceny 

programu kształcenia. 

 

Zalecenia  

Zaleca się dookreślenie koncepcji działania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

oraz zdefiniowanie jego zadań stosownie do potrzeb Wydziału. Wydziałowy Zespół ds. 

Jakości Kształcenia powinien opracować narzędzia właściwe dla określonych zadań, wdrożyć 

je do kompleksowej i okresowej oceny jakości kształcenia. Koniecznym jest także 

wypracowanie narzędzi służących do oceny skuteczności działań doskonalących. Zaleca się 

wdrożenie systematycznej i kompleksowej oceny upowszechniania informacji o zasadach 

pracy i kształcenia w Wydziale oraz wynikach oceny jakości kształcenia prowadzonej przez 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia.  

 

Kryterium 4. Kadra prowadząca proces kształcenia 

4.1.Liczba, dorobek naukowy/artystyczny, doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią 

oraz kompetencje dydaktyczne kadry  

4.2.Obsada zajęć dydaktycznych 

4.3.Rozwój i doskonalenie kadry 
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Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 4 

4.1 Do minimum kadrowego zaliczono wszystkich nauczycieli akademickich zgłoszonych 

przez władze Wydziału.  

Nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe (35 pracowników w tym: 4 

profesorów, 7 doktorów habilitowanych oraz 24 doktorów nauk medycznych) posiadają 

dorobek naukowy w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 

fizycznej, dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie stomatologia, który zapewnia realizację 

programu studiów. Wszyscy nauczyciele akademiccy zaliczeni do minimum kadrowego to 

specjaliści w dziedzinach, w których prowadzą kształcenie, posiadają bogate doświadczenie 

zawodowe spoza uczelni, właściwe kwalifikacje, kompetencje dydaktyczne, co umożliwia 

realizację efektów kształcenia na ocenianym kierunku studiów jak również prowadzenie na 

wysokim poziomie działalności naukowej w dziedzinach nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

Liczba jak również kwalifikacje nauczycieli akademickich spoza minimum kadrowego 

prowadzących zajęcia na wizytowanym kierunku jest właściwa w stosunku do założonych 

efektów kształcenia. Wszyscy nauczyciele akademiccy posiadają zarówno dorobek naukowy 

w dziedzinie nauk medycznych jak i znaczące doświadczenie zawodowe zdobyte poza 

uczelnią zgodne z realizowanymi efektami kształcenia. Pracownicy ŚUM pełnią również 

funkcję Konsultantów wojewódzkich, redaktorów naczelnych czasopism naukowych, 

członków Komisji Bioetycznych i licznych towarzystw naukowych. 

4. 2 Analiza obsady zajęć na wizytowanym kierunku wskazuje, że nauczyciele prowadzący 

poszczególne przedmioty mają do tego właściwe kwalifikacje. Obsada zajęć realizowanych w 

ramach ksztalcenia praktycznego jest właściwa, tj. zajęcia te prowadzą nauczyciele 

akademiccy/opiekunowie praktyk posiadający odpowiednią specjalizację lub doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza uczelnią zgodne z realizowanym efektami kształcenia. 

4.3 Polityka kadrowa realizowana na wizytowanym kierunku studiów sprzyja rozwojowi 

naukowemu oraz zawodowemu zatrudnionych nauczycieli akademickich oraz jak najlepszej 

obsadzie nauczanych przedmiotów. Jednostka dba o prawidłowy dobór kadry, kreuje warunki 

motywujące do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i wszechstronnego doskonalenia kadry, 

zapewnia jej stały rozwój, Kadra naukowa, również pracownicy dydaktyczni i osoby 

posiadające umowy o przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych stale podnoszą 

swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach organizowanych 

poza uczelnią oraz kongresach i konferencjach w Polsce i za granicą. Są także organizatorami 

kursów i autorami wykładów dla lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego. O jakości 

kadry świadczy wysoka dynamika uzyskiwania przez pracowników ŚUM kolejnych stopni 

naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora. Kolejno w 

ciągu 5 lat 247 osób uzyskało stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie 

medycyna i biologia medyczna oraz stomatologia, 71 osób uzyskało stopień naukowy doktora 

habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna i biologia medyczna oraz 

stomatologia, a 18 osób uzyskało tytuł profesora nauk medycznych. Kierunek lekarsko-

dentystyczny w pełni spełnia wymagania dotyczące Kryterium 4, czyli kadry prowadzącej 

proces kształcenia.  
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Ocena  kadry akademickiej  dokonywana jest poprzez ocenę okresową, ocenę studentów, 

proces hospitacji. Ocena studentów dokonywana jest poprzez ich udział w ankietowej ocenie 

procesu dydaktycznego, w tym nauczycieli akademickich, która odbywa się cyklicznie. 

Studenci w rozmowie z zespołem oceniającym uznali pytania ankietowe za właściwe, 

jednakże zwrócili uwagę, że nie mają możliwości oceny wszystkich nauczycieli 

akademickich. System elektroniczny pozwala tylko raz zalogować się i dokonać oceny, co 

przy liczbie nauczycieli akademickich po każdym cyklu jest w opinii studentów bardzo trudne 

do wykonania – problem ten jest znany władzom wydziału i zapowiedziane są zmiany, dzięki 

którym studenci będą mogli logować się do systemu nie tylko jeden raz. Zmiany te mają 

zostać wprowadzone w bieżącym roku akademickim. Studenci uznali ankietę za narzędzie 

uzupełniające, a największą wartość przypisali bezpośredniemu kontaktowi z prowadzącymi, 

którym zgłaszają wszelkie problemy.  

System oceny kadry i stosowane kryteria oceny należy ocenić pozytywnie. Zasady oceny 

kadry są znane nauczycielom akademickim.  

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Liczba i dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią oraz 

kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich, w tym minimum kadrowego oraz 

innych osób prowadzących zajęcia ze studentami, a także realizowana w jednostce polityka 

kadrowa zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie 

przez studentów zakładanych efektów kształcenia. Jednostka zapewnia prawidłową obsadę 

zajęć dydaktycznych, uwzględniając kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich 

oraz innych osób prowadzących zajęcia, a ponadto zgodność doświadczenia zawodowego 

nauczycieli, zdobytego poza uczelnią z zakresem zajęć oraz praktycznymi umiejętnościami 

wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla ocenianego kierunku lub zgodność dorobku 

naukowego, z którymi te zajęcia są powiązane. Jednostka dba o prawidłowy dobór kadry, 

kreuje warunki motywujące do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i wszechstronnego 

doskonalenia kadry, zapewnia jej stały rozwój, a także prowadzi kompleksową i 

wieloaspektową ocenę jakości kadry, z uwzględnieniem osiągnięć dydaktycznych jako 

kryterium doboru i oceny, jak również wykorzystuje wyniki oceny, w tym wnioski z oceny 

dokonywanej przez studentów, jako podstawę doskonalenia kadry oraz prowadzonej polityki 

kadrowej. 

Dobre praktyki 

 

Brak 

 

Zalecenia 

Zaleca się wprowadzenie oceny wszystkich nauczycieli akademickich; sugeruje się zmianę 

systemu elektronicznego, za pomocą którego studenci dokonują oceny nauczycieli 



25 
 

akademickich, aby umożliwiał on wielokrotne logowanie, dzięki czemu studenci nie będą 

musieli oceniać wszystkich prowadzących zajęcia podczas jednej sesji. 

 

Kryterium 5. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 5 

Jednostka współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami oraz 

organizacjami pracodawców zapewniając udział przedstawicieli tego otoczenia m.in. w 

organizacji praktyk zawodowych, a także innych działaniach zorientowanych na doskonalenie 

procesu ksztalcenia w oparciu o ocenę przygotowania studentów i absolwentów do pełnienia 

funkcji zawodowych.    

 

W zakresie organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Uczelnia współpracuje z 

Samodzielnym Szpitalem Klinicznym nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko, Śląskim Centrum 

Chorób Serca w Zabrzu, a także w Szpitalami Specjalistycznymi nr 1 i 2 w Bytomiu  oraz 

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu i 

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym SUM im. Andrzeja Mielęckiego, a także 

Śląskim Parkiem Technologii Medycznej oraz Akademią Stomatologii Specjalistycznej. 

Specyfika udzielanych świadczeń medycznych, dostępna infrastruktura wymienionych 

powyżej jednostek pozwala na pełną realizację założonych efektów kształcenia z zakresu 

umiejętności. Pracodawcy podczas spotkania podkreślili, iż poprzez współpracę z Uczelnią 

jest możliwe pozyskiwanie dobrze wykształconych przyszłych pracowników.  
 

Uczelnia podpisała szereg długoterminowych umów z Zakładami Opieki Zdrowotnej na 

realizację kształcenia praktycznego.  
 

 

Współpraca z otoczeniem ma miejsce również na poziomie ogólnouczelnianym, gdzie 

realizowana jest m.in. przez Centrum Transferu Technologii, Dział Karier Studenckich i 

Promocji.  
 

  
 

 

 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Jednostka wykazuje się wieloletnią, aktywną współpracą z otoczeniem społecznym i 

gospodarczym w procesie kształcenia. Kadra dydaktyczna posiada doświadczenie zawodowe 

zdobyte poza uczelnią. Włączanie pracodawców w procesy budowania oferty edukacyjnej 

służące rozwijaniu programów studiów (poza uregulowanymi prawnie standardami) w 

oparciu o aktualne potrzeby rynku pracy skutkują tym, iż absolwenci znajdują pracę w 

placówkach współpracujących z Uczelnią.  
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Dobre praktyki 

Nie zidentyfikowano 

 

Zalecenia 

Brak 

 

Kryterium 6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 6  

Wydział prowadzi kształcenie studentów kierunku lekarsko-dentystycznego w języku 

angielskim w ramach English Division.   

Oferta kształcenia obejmuje prowadzony przez Studium Języków Obcych  lektorat z języka 

angielskiego w wymiarze 75 godzin i dodatkowo fakultety z języka niemieckiego oraz 

francuskiego. Studenci kierunku realizowanego w języku polskim mają możliwość  

uczestniczenia w  zajęciach  prowadzonych w j. angielskim z 17 przedmiotów 

stomatologicznych. Z oferty tej jednak nie korzystają. Jednostka współpracuje z wieloma 

zagranicznym ośrodkami naukowymi m.in. takimi jak .: Uniwersytet Medyczny w Rijece, 

Chorwacja; Dental Hospital Trinity College Dublin Irlandia; Wageningen University, 

Holandia; Lund University, Szwecja; West Midlands NHS Trust, UK;  Cumbria NHS Health 

Board, UK; University of Berkeley, USA; Hampshire Solent NHS Trust, UK. Znaczący jest  

udział pracowników naukowo-dydaktycznych w międzynarodowych projektach badawczych, 

konferencjach i zjazdach, w zagranicznych kursach szkoleniowych czego efektem są 

publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych, cytowania, wzrost wartości 

wskaźnika Hirscha Na Wydziale uruchomiony jest program ERASMUS + zapewniający 

możliwość studiowania zagranicą, a także prowadzenie zajęć przez zagranicznych nauczycieli 

w ramach wymiany kadry (np. w ostatnim  roku akademickim zrealizowano 4 wyjazdy 

nauczycieli akademickich nauczających na ocenianym kierunku, a także wyjazd 6 studentów 

stomatologii).  

W opinii studentów jakość zajęć prowadzonych w języku obcym jest zadowalająca. 

Informacje na temat możliwości uczestniczenia w dodatkowych wykładach lub wymianach są 

powszechnie dostępne. Oferta proponowanych programów stypendialnych jest adekwatna do 

ich potrzeb (w zakresie podpisanych przez uczelnię umów) i oceniają ją pozytywnie. 

Pracownicy Wydziału w pełni respektują zasadę uznawalności osiągnięć w ramach programu 

ERASMUS+. Jednak studenci kierunku lekarsko-dentystycznego nie są zainteresowani 

udziałem w programach stypendialnych, ze względu  na mogące powstać zaległości w 

zajęciach praktycznych. 
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Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Jednostka kreuje warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu procesu kształcenia, 

przygotowuje studentów i stwarza im możliwości do uczenia się w językach obcych, wspiera 

międzynarodową mobilność studentów kierunku lekarsko-dentystycznego i nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia na tym kierunku, a także tworzy ofertę kształcenia w 

językach obcych.  

 

Dobre praktyki 

Nie zidentyfikowano 

 

Zalecenia 

Zwiększenie liczby prac naukowych publikowanych w czasopismach zagranicznych w 

ramach współpracy z innymi ośrodkami naukowymi. 

 

Kryterium 7. Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia 

7.1.Infrastruktura dydaktyczna oraz wykorzystywana w praktycznym przygotowaniu 

zawodowym 

7.2.Zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne 

7.3.Rozwój i doskonalenie infrastruktury 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 7 

7.1 Nauka przedmiotów podstawowych realizowana jest w katedrach i zakładach, 

wyposażonych w nowoczesne sale seminaryjne i ćwiczeniowe,  w Zabrzu-Rokitnicy, gdzie na 

terenie kampusu Uczelni  poza  tym znajdują się 4 duże sale wykładowe oraz nowo powstała 

Aula na 180 osób. Nauczanie  przedmiotów klinicznych odbywa się równolegle z kierunkiem 

lekarskim w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach-Ligocie,  

Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko, Śląskim Centrum 

Chorób Serca w Zabrzu, a także w Szpitalach Specjalistycznych nr 1 i 2  w Bytomiu  oraz 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu i Samodzielnym 

Publicznym Szpitalu Klinicznym SUM im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach. Nauczanie 

przedmiotów kierunkowych odbywa się w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny 

Specjalistycznej w Zabrzu i Bytomiu. Praktyki wakacyjne studenci odbywają w 344 

podmiotach (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej, centra dentystyczne, prywatne gabinety stomatologiczne, gabinety grupowej i 

indywidualnej praktyki lekarskiej i stomatologicznej). Na terenie bazy dydaktycznej, 

biblioteki i domów studenckich są miejsca z dostępem do internetu.  

Bazę dydaktyczną wizytowaną przez ZO wykorzystywaną do kształcenia klinicznego 

studentów na ocenianym kierunku należy uznać za skromną. Sala wykładowa  znajdująca się 

w ACSiMS przeznaczona jest dla 60 studentów (na Oddziale studiuje 633 studentów, czyli 
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średnio na jednym roku 127 osób), sale seminaryjne są małe, z trudem mieszczące grupę 

seminaryjną (24 osoby), bez stacjonarnego wyposażenia audiowizualnego. Sala do ćwiczeń 

fantomowych jest mała, ubogo wyposażona, sprzęt jest w złym stanie technicznym, 

stanowisko demonstracyjne usytuowane jest w sposób nie zapewniający komfortu dla osób 

odbywających zajęcia, sale kliniczne (zwłaszcza w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej, w 

Zakładzie Periodontologii i w Zakładzie Pedodoncji) są małe, z 5 stanowiskami klinicznymi, 

bez ich wyodrębnienia (brak nawet parawanów), co stwarza niekomfortowe warunki zarówno 

pacjentom, jak i personelowi (nauczycielom i studentom). Stanowiska pobierania narzędzi nie 

są wydzielone. W salach klinicznych pacjenci przebywają z odzieżą wierzchnią, bez 

ochraniaczy na obuwie.  

Podczas hospitowanych zajęć z chirurgii stomatologicznej studenci IV roku uczyli się w sali, 

która jest wyposażona w pięć nowoczesnych unitów. Sala wyposażona została również w 

autoklaw do sterylizacji narzędzi parą wodną. Sterylizacja narzędzi odbywa się w 

wydzielonym miejscu, które jest częścią pomieszczenia, w którym przebywają pacjenci, 

studenci oraz personel. Takie rozwiązanie utrudnia znacząco utrzymanie czystości 

mikrobiologicznej w pomieszczeniu. 

Pomieszczenia ACSiMS, w których znajdują się sale ćwiczeń, sale seminaryjne, poradnie i 

pracownie diagnostyczne są przystosowane  dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Należy zaznaczyć, że infrastruktura Wydziału jest rozbudowywana w miarę możliwości 

finansowych. Wyremontowano gruntownie laboratorium mikrobiologii Katedry i Zakładu 

Mikrobiologii i Immunologii oraz Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii 

Środowiskowej. Laboratorium jest zaprojektowane we właściwy sposób zapewniający 

niekrzyżowanie dróg, co daje możliwość uniknięcia wtórnej kontaminacji oraz ochronę osób 

w nim przebywających. Laboratorium jest wyposażone w komory z laminarnym, pionowym 

przepływem powietrza co pozwala na wykonywanie badań patogenów bez narażenia 

studentów oraz personelu na zakażenia. Laboratorium umożliwia studentom naukę 

przedmiotów mikrobiologicznych na bardzo wysokim poziomie. 

Jednak wśród pracowni są również laboratoria, które nie zapewniają właściwych warunków 

środowiskowych dla przebywających w nim osób np. laboratorium biochemiczne. Studenci 

narażeni są na szkodliwe i toksyczne działanie substancji chemicznych, które nie są 

zabezpieczane we właściwy sposób. W pomieszczeniu wydziela się silny zapach substancji 

chemicznych wśród nich m.in. chloroformu. 

 Przedstawiciele studentów nie wyrażali zastrzeżeń na temat infrastruktury dydaktycznej. 

Niemniej jednak, zwiększenie liczebności grup ćwiczeniowych z 5 osób do 7 spowodowało, 

iż studenci nie mają pełnych możliwości bezpośredniego wykonywania czynności 

praktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu a w konsekwencji osiągania 

wszystkich zakładanych efektów kształcenia.  

Infrastruktura uczelni jest udostępniana studentom także na działalność dodatkową (np. w 

ramach projektów kół naukowych).  

Studenci zwrócili uwagę na problem braku szatni i miejsca do przygotowania się do zajęć w 

placówkach medycznych, w których prowadzonych są zajęcia praktyczne. 
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W opinii studentów dostęp do Internetu w budynkach Wydziału jest adekwatny do ich 

potrzeb. 

 

7.2 W strukturze Biblioteki SUM znajduje się  Biblioteka Główna w Katowicach oraz jej 

oddziały w Katowicach-Ligocie, Zabrzu (z czytelnią w Rokitnicy) i Sosnowcu, w których 

zatrudnionych jest 41 pracowników (w tym 7 w oddziale w Zabrzu).  Specjalne 

oprogramowanie (tzw. zdalna praca) przygotowane przez Centrum Informatyki i 

Informatyzacji SUM, pozwala studentom i pracownikom na korzystanie ze wszystkich 

dostępnych w sieci zbiorów bibliotecznych – baz danych, czasopism i książek 

elektronicznych. 

Liczba miejsc w czytelniach, stan na dzień 31.12.2016 wynosiła ogółem 273 oraz 55 

stanowisk komputerowych, w tym w oddziale w Zabrzu 94 oraz 14 stanowisk 

komputerowych. 

Zgromadzone zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2016 wynosiły 157.203 wol. książek,  

31.443 wol. czasopism (1.177 tytuły) oraz  1.155 jednostek zbiorów specjalnych, w tym w 

oddziale w Zabrzu odpowiednio: 64.483 wol., 15.419 wol. (709 tytułów) i 349. W Bibliotece 

dostępne w wersji sieciowej są 54 bazy danych oraz 6 elektronicznych baz autorskich BG; 

Biblioteka ma wykupioną licencję do WBN. 

W 2016 r. Biblioteka przeszkoliła 2260 osób, w tym 649 w  oddziale w Zabrzu wraz z  

Czytelnią w Zabrzu-Rokitnicy. 

Biblioteka zapewnia  studentom ocenianego kierunku aktualne piśmiennictwo w języku 

polskim i angielskim, zalecane w sylabusach przedmiotów, mające na celu osiągnięcie 

efektów w zakresie umiejętności związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym; 

wielkość  zasobów przystosowana jest do liczby studentów polsko- i anglo-języcznych na 

kierunku. 

W opinii studentów liczba dostępnych egzemplarzy literatury, która jest wymagana przez 

prowadzących zajęcia, jest wystarczająca. Godziny otwarcia zostały dostosowane zarówno do 

potrzeb studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także liczba stanowisk do samodzielnej 

pracy oraz stanowisk komputerowych jest wystarczająca dla liczby studentów Wydziału. 

System wypożyczeń działa prawidłowo.  

 

7.3 Uczelnia pozyskała środki finansowe na budowę Centrum Symulacji Medycznej w 

Zabrzu. Nowe sale zostaną wyposażone w trzynaście zaawansowanych symulatorów pacjenta 

oraz ponad sto fantomów i modeli szkoleniowych; utworzone zostaną dwie sale 

interdyscyplinarne dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego wyposażone w 51 unitów 

stomatologicznych, co pozwoli na pełne wprowadzenie metody symulacji medycznej do 

programu kształcenia.  

Studenci nie mają możliwości oceny zasobów materialnych, w tym infrastruktury 

dydaktycznej; nie odnotowano również nieformalnych form uzyskiwania i analizowania 

informacji od studentów na ten temat, z wyjątkiem ankiety przygotowanej przez samą 

bibliotekę. 
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Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Bazę dydaktyczną, w której odbywają się zajęcia, należy uznać za skromną, ale 

umożliwiającą realizację programu, osiągnięcie założonych efektów kształcenia i praktyczne 

przygotowanie zawodowe. Pozytywnie należy ocenić starania władz Wydziału o ciągłą 

modernizację i rozbudowę infrastruktury, w tym budowę Centrum Symulacji Medycznych.  

Jako silną stronę można wskazać warunki lokalowe do nauki mikrobiologii, a słabą warunki 

środowiskowe do nauki biochemii. 

 

Dobre praktyki 

Pozyskanie środków finansowych na budowę Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu. 

 

Zalecenia 

Należy zwiększyć liczbę stanowisk do realizacji zajęć praktycznych z przedmiotów 

kierunkowych oraz podjąć dalsze starania dotyczące unowocześnia wyposażenia pracowni 

fantomowych i zwiększenia ich liczby.  

Należy dokonać przeglądu wykorzystywanych w Laboratoriach substancji chemicznych, oraz 

właściwie zabezpieczyć zgodnie z Kartami Charakterystyki Substancji. Należy dostosować 

warunki laboratoriów chemicznych do przepisów BHP w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

przebywających w nich osób. 

Należy rozważyć wdrożenie procedur rozdziału w czasie czynności związanych ze 

sterylizacją brudnych, skażonych narzędzi i prowadzenia zajęć lub wydzielić inne miejsce do 

przeprowadzania procesów dekontaminacji. 

Zaleca się opracowanie i wdrożenie systemu oceny infrastruktury dydaktycznej.  

 

Kryterium 8. Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania 

efektów kształcenia 

8.1.Skuteczność systemu opieki i wspierania oraz motywowania studentów do osiągania 

efektów kształcenia 

8.2.Rozwój i doskonalenie systemu wspierania oraz motywowania studentów 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 8 

Nauczyciele akademiccy i przedstawiciele władz wydziału mają dyżury w wymiarze 

satysfakcjonującym studentów. Studenci pozytywnie oceniają wsparcie nauczycieli 

akademickich w procesie zdobywania efektów kształcenia, jednakże wskazali, iż niektórzy 

z nauczycieli akademickich nie wyrażają chęci udostępniania prezentacji z zajęć, co jest dla 

nich istotne ze względu na możliwość dokładnej powtórki zadanego materiału. W jednostce 

przyjęto zarządzenie wprowadzające system rozpatrywania skarg i rozwiązywania sytuacji 
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konfliktowych, tj. możliwość zgłoszenia sprawy do odpowiednich pracowników uczelni. 

Należy zwrócić uwagę, iż studenci znają i stosują te rozwiązania.  

Studenci wybitnie uzdolnieni mają możliwość wnioskować o indywidualizację procesu 

kształcenia zgodnie z przyjętym Regulaminem studiów. Mogą również uczestniczyć w 

pracach kół naukowych, ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Zasady 

przyznawania stypendiów są znane studentom oraz powszechnie dostępne - zamieszczone są 

na stronie internetowej. Kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów 

w praktyce są corocznie zmieniane, na wniosek i przez samych studentów co ukazuje 

elastyczność i realny udział studentów w kształtowaniu systemu pomocy przyznawanej ze 

środków funduszu pomocy materialnej.  

Uczelnia wspiera działania studentów na rzecz nawiązywania współpracy z otoczeniem 

społecznym i kulturalnym, m.in. z inicjatywy członków studenckich kół naukowych, zarówno 

poprzez dofinansowanie projektów studenckich, jak i pomocy w nawiązywaniu współpracy. 

Szczególną rolę odgrywa tu Dział Karier Studenckich i Promocji Uczeni, do zadań którego 

należy między innymi prowadzenie poradnictwa zawodowego i monitorowanie losów 

zawodowych absolwentów. Dział Karier pozyskuje również informacje z Urzędów Pracy o 

zarejestrowanych absolwentach SUM – W 2016 roku przeanalizowano dane zebrane na 

podstawie informacji otrzymanych od 26 Powiatowych Urzędów Pracy. Dział Karier 

Studenckich i Promocji Uczelni utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami Rady 

Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz Studenckiego Towarzystwa Naukowego. 

Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni odpowiedzialny był do września 2016 roku za 

organizację praktyk studenckich oraz zawieranie stosowanych umów z jednostkami. Obecnie 

zadanie to zostało przypisane Koordynatorom praktyk. Dział Karier organizuje spotkania z 

pracodawcami, podczas których pracodawcy mogą przedstawić oferty pracy, a także 

specyfikę pracy w danym miejscu.  

Studenci nawiązują kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym także podczas 

konferencji naukowych organizowanych w Uczeni i podczas praktyk zawodowych. Studenci 

mają również możliwość uczestniczenia w spotkaniach osób wizytujących z uczelni 

partnerskich. 

 

Na uczelni działa samorząd studencki. Samorząd może ubiegać się o dofinansowanie 

projektów i korzystać z pomieszczeń w przypadku organizacji swoich wydarzeń, w ocenie 

przedstawicieli samorządu wsparcie, które jest im udzielane, jest wystarczające.  

Studenci niepełnosprawni mogą korzystać z pomocy Pełnomocnika Rektora ds. Studentów 

Niepełnosprawnych, którego zadaniem jest udzielanie wsparcia oraz pomoc w 

indywidualnych problemach studentów niepełnosprawnych.  

Studenci niepełnosprawni mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu oraz otrzymać 

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Studenci kierunku lekarskiego stwierdzili, 

iż obecnie na studiowanym przez nich kierunku nie studiują osoby niepełnosprawne, jednakże 

posiadają wiedzę na temat wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym studiującym na 

uczelni. Zgodnie z przepisami Regulaminu studiów studenci mogą wnioskować 

o indywidualizację trybu kształcenia.  
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Studenci obecni podczas spotkania zwrócili uwagę, że godziny pracy dziekanatu są 

dostosowane do ich potrzeb (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9
00

 - 12
00

 i 12
30

-14
00

). Na 

stronie internetowej uczelni, będącej według studentów, głównym źródłem informacji 

znajdują się aktualne informacje. Studenci uważają, że informacje dotyczące programu 

kształcenia i toku studiów są powszechnie znane i dostępne, a także kompleksowe.   

Jednostka nie stworzyła możliwości oceny systemu wspierania i motywowania studentów 

w ramach badania ankietowego – władze wydziału w sposób nieformalny (podczas spotkań 

ze studentami) uzyskują informacji na ten temat. Jest to zgodne z oczekiwaniami studentów. 

 

Analizowane są również opinie pracodawców o absolwentach. Celem analizy jest uzyskanie 

od pracodawców informacji dotyczących ich oczekiwań wobec absolwentów SUM, co w 

konsekwencji mogłoby przyczynić się do doskonalenia programu kształcenia w zakresie 

dostosowania do potrzeb rynku pracy.  

 

Na stronie internetowej, m.in. dla studentów, znajdują się: oferty pracy skierowane do 

studentów SUM, informacje o bezpłatnych inicjatywach skierowanych do studentów i 

absolwentów, umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych (np. bezpłatne 

szkolenia i warsztaty, targi pracy. 

 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Studenci otrzymują adekwatne do ich potrzeb wsparcie dydaktyczne, naukowe i materialne 

z uwzględnieniem zasady równego i sprawiedliwego dostępu do oferowanych form opieki. 

Zostały stworzone odpowiednie możliwości indywidualizacji procesu kształcenia oraz 

dodatkowego rozwoju swoich zainteresowań poprzez działalność w ramach kół naukowych. 

Uczelnia prowadzi dobrą politykę informacyjną w zakresie programów mobilności 

studenckiej, a oferta programów stypendialnych, przygotowana przez Uczelnię, jest przez 

studentów oceniana pozytywnie. Mocną stroną systemu wsparcia jest możliwość 

indywidualizacji procesu kształcenia – nauczyciele akademiccy wspierają rozwój studentów 

zainteresowanych poszczególnymi dziedzinami wiedzy. System jest również elastyczny w 

zakresie stypendium rektora dla najlepszych studentów – kryteria są dostosowywane co roku, 

zgodnie z bieżącymi potrzebami studentów.  

Studenci zwrócili uwagę, iż niektórzy z nauczycieli akademickich nie wyrażają chęci 

udostępniania prezentacji z zajęć. Należy zwrócić uwagę, iż studenci nie mogą dokonać 

formalnej oceny systemu wsparcia w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia. 

Uczelnia wspiera skutecznie studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy poprzez 

organizowanie spotkań z pracodawcami, analizując rynek pracy oraz pozyskując informacje o 

aktualnych miejscach pracy.  

 

Dobre praktyki 

Nie zidentyfikowano. 
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Zalecenia 

Brak 

 

 

5. Ocena dostosowania się jednostki do zaleceń z ostatniej oceny PKA, w odniesieniu do 

wyników bieżącej oceny 

 

Zalecenie 
Charakterystyka działań doskonalących 

oraz ocena ich skuteczności 

Zwiększenie udziału studentów w organach 

kolegialnych uczelni do 20% składu 

W składzie organów kolegialnych Uczelni 

uwzględniono 20%-owy udział studentów 

Brak zajęć fakultatywnych oraz 

zintegrowanych zajęć klinicznych 

Program studiów uwzględnia w pełni 

obecnie obowiązujące standardy kształcenia 

zawarte w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia MNiSW z dnia 9 maja 2012 

r. w sprawie standardów kształcenia dla 

kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-

dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i 

położnictwa (Dz. U  2012, poz. 631).  

WSZJK wymagał dopracowania i szerszego 

wdrożenia; sugerowano powołanie Biura 

Karier 

Działania WSZJK nadal budzą zastrzeżenia. 

Szczegółowe uwagi zawarto w części 

raportu z wizytacji dotyczącej opisu 

spełnienia kryterium nr 3. W Uczelni działa 

Dział Karier Studenckich i Promocji 

Uczelni. 

Brak wspólnych publikacji naukowych z 

ośrodkami zagranicznymi, z którymi 

Uczelnia deklaruje współpracę 

Umiędzynarodowienie kształcenia na 

ocenianym kierunku oceniono pozytywnie 

 

 

                                                                      Przewodnicząca Zespołu oceniającego  

                                                                      Dr hab. n. med. Bożena Czarkowska – Pączek 

 


