
 
 

 
 
 

dokonanej w dniu 20.11.2015 na kierunku fizjoterapia w ramach obszaru nauk 

medycznych na poziomie studiów I i II stopnia o profilu praktycznym, realizowanych   

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 

 

  

przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w składzie: 

przewodniczący: dr n. kult. fiz. Dorota Gazurek członek PKA  

członkowie: dr hab. n med. Małgorzata Krawczyk Kuliś członek PKA 

 

Część I :  Zarzuty wymienione w Uchwale Nr 2/7 2014 Prezydium PKA z dnia 9 stycznia 

2014 

 

Uzasadnienie wydanej oceny warunkowej stanowiły zastrzeżenia  dotyczące: 

 1. błędów i uchybień w opisie założonych efektów kształcenia: niespójności założonych 

kierunkowych efektów kształcenia z efektami wskazanymi dla obszaru kształcenia; 

nieprawidłowego powiązania symboli zakładanych efektów kierunkowych i treści tych 

efektów; niespójności zakładanych efektów kierunkowych z efektami kształcenia 

przypisanymi do poszczególnych przedmiotów;   

2. nieprawidłowej konstrukcji sylabusów; 

3. braku współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. 

Część II :  Ocena efektów działań naprawczych odnoszących się do poszczególnych 

zastrzeżeń i zarzutów wymienionych w części I – należy przedstawić podjęte przez 

jednostkę działania naprawcze oraz  ocenić ich skuteczność  

 

Ad1. Uczelnia przedstawiła do wglądu opis kierunkowych efektów kształcenia, matryce 

pokrycia efektów kierunkowych oraz przedmiotowych oraz sylabusy. Dokumentacja 

dotyczyła dwóch poziomów kształcenia na trybie stacjonarnym, ponieważ obecnie jednostka  

prowadzi kształcenie wyłącznie na studiach tego typu. Uczelnia umożliwiła także na życzenie 

ZO wgląd do dokumentacji obejmującej kształcenie na trybie niestacjonarnym. Analiza 

dokumentów wykazała spójność efektów kierunkowych z efektami obszarowymi oraz 
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efektami przedmiotowymi. Wykazano spójność efektów przedmiotowych  z  treściami 

kształcenia a także prawidłowy dobór sposobów weryfikacji poszczególnych kategorii 

efektów. Ujednolicono symbole efektów. Dla efektów obszarowych przyjęto symbole: 

OM1(…)_W, U lub K (…)  dla studiów pierwszego stopnia i OM2(…)_W, U lub K (…)  dla 

studiów drugiego stopnia, dla efektów  kierunkowych przyjęto symbole K_W, U lub K (…) a 

dla przedmiotowych W, U lub K (…).  Można stwierdzić,  iż Uczelnia wywiązała się z 

zaleceń PKA.  

Ad2. Uczelnia w uchwale nr 1441 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 

września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustaleniu wytycznych dla Rad 

Wydziałów  dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia zatwierdziła 

nowy wzór kart przedmiotu (załącznik nr 2 do przytoczonej Uchwały). Analiza sylabusów dla 

studentów obydwóch trybów kształcenia  studiujących w latach  2014-2017 wskazuje, iż 

dostosowano się do wymogów określonych w Uchwale Senatu. Sylabusy zawierają wszystkie 

niezbędne informacje takie jak: poziom i forma studiów, typ i rodzaj przedmiotu, formy 

kształcenia, cele kształcenia, minimalne warunki przystąpienia do przedmiotu, tabele 

odniesień symboli efektów przedmiotowych do efektów kierunkowych  wraz z opisem 

merytorycznym efektów oraz z podaniem narzędzi ich weryfikacji w zależności od kategorii 

efektu, określenie nakładu pracy studenta z uszczegółowieniem ile czasu przeznacza na 

zajęcia kontaktowe a ile na pracę własną, punktację ECTS, treści przedmiotowe w 

uwzględnieniem różnych  form dydaktycznych, literaturę podstawowa i uzupełniającą, 

wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych, warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu, 

kryteria oceny. W sylabusie zawarto także informacje dotyczące nazwy jednostki 

prowadzącej przedmiot, nazwiska koordynatora przedmiotu (stopień/tytuł naukowy lub 

zawodowy, dziedzina naukowa, wykonywany zawód, forma prowadzenia zajęć). Sylabusy 

stanowią obecnie dobre źródło informacji dla studentów kierunku, ZO stwierdza, iż Uczelnia 

wywiązała się z zaleceń PKA.  

Ad.3. W ramach działań naprawczych opracowano i wdrożono Procedurę współpracy 

Uniwersytetu Medycznego z interesariuszami zewnętrznymi (Zarządzenie nr12/XV R/2015 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2015r). W jej ramach 

szczegółowo określono cele i zakres stosowania procedury, odpowiedzialność, harmonogram 

prac i formy współpracy. Współpraca interesariuszy zewnętrznych ma charakter 

sformalizowany. Lista interesariuszy zewnętrznych współpracujących z Wydziałem Nauk o 

Zdrowiu liczy obecnie 18 osób. Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych wchodzą w 

skład Zespołu Programowego na kierunku fizjoterapia biorąc udział w formułowaniu 

wspólnych wniosków na temat zapotrzebowania pracodawców i rynku pracy zgodnie z regułą 

LLL, prezentując aktualne zmiany w potrzebach rynku pracy w zakresie usług 

fizjoterapeutycznych oraz definiowania sylwetki absolwenta. Przedstawiciel interesariuszy 

zewnętrznych znajduje się w składzie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, w 

sposób formalny bierze udział w pracach tego zespołu, jest także członkiem Rady Wydziału. 

W ramach prac Zespołu ustalono harmonogram prac nad aktualizacją kart przedmiotu 

ustalając terminy zakończenia poszczególnych działań tak, by wszelkie zmiany były 

przedstawione do zaopiniowania na posiedzeniu Rady Wydziału. Przez wszystkich członków 



zespołu interesariuszy zewnętrznych pisemnie opiniowane są programy i plany kształcenia, 

sylwetka absolwenta, Przykładem wpływu tej działalności są wprowadzone zmiany w 

zakresie programu kształcenia, po analizie wyników ankiet studenckich. Na wniosek 

studentów na II stopniu wprowadzono nowy przedmiot „Anatomia palpacyjna”, co 

pozytywnie zaopiniowali przedstawiciele współpracujących interesariuszy zewnętrznych. 

Członkowie zespołu oceniającego pozytywnie ocenili przedstawioną przez Wydział 

dokumentację dotyczącą realizacji współpracy, która potwierdza ciągłość i efektywność 

wpływu na poprawę jakości kształcenia. Uczelnia udokumentowała skuteczność podjętych 

działań naprawczych.   

Część III:  Informacje o pozostałych zmianach wprowadzonych w uczelni/jednostce  

w ocenianym okresie oraz ocena zasadności  i skutków ich wprowadzenia 

 

W ocenianym okresie z minimum kadrowego wyłączono 3 nauczycieli akademickich w 

związku z przejściem na emeryturę (dwoje z tytułem naukowym profesora i jedna osobę ze 

stopniem doktora habilitowanego). W zamian przedstawiono dokumentację trzech nowych 

osób włączonych do minimum kadrowego reprezentujących obszar nauk medycznych, nauk o 

zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej: 1 osoba z tytułem profesora dr hab. nauk medycznych 

(dziedzina nauk medycznych/ medycyna) oraz 2 osoby z stopniem doktora habilitowanego (1 

z dziedziny nauk medycznych/medycyna i 1 z dziedziny nauk o kulturze fizycznej). 

Przedstawiona dokumentacja pozwala na zaliczenie tych osób do minimum kadrowego. 

Przedstawione zmiany są w pełni uzasadnione.   

 

  

Część IV :  Podsumowanie – zawierające wnioski dotyczące skuteczności i kompletności 

wprowadzonych zmian 

W oparciu o analizę przedstawionej przez Uczelnię dokumentacji oraz na podstawie rozmów 

przeprowadzonych z Władzami Wydziału,  Zespołem Programowym na kierunku fizjoterapii, 

Koordynatorem Praktyk Studenckich, Przewodniczącą  Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia oraz przedstawicielką studentów kierunku fizjoterapii można stwierdzić, iż  

wszystkie nieprawidłowości  przedstawione w Uchwale Nr  2/7/2014 Prezydium PKA z dnia 

9 stycznia 2014 r. zostały usunięte.  W związku z dokonanymi zmianami Zespół Oceniający 

proponuje przyznać ocenę pozytywną. 

 

 

 

Przewodnicząca Zespołu oceniającego: 

Dr Dorota Gazurek 

 

 
 
 
 
 


