
 
 

1 
 

Zarządzenie Nr 16/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 9 lutego 2021 roku 

 

w sprawie Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia  

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

 

 

Na podstawie § 65 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

26 czerwca 2019 roku zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Mając na celu zapewnienie najwyższej jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym  

w Lublinie określa się zasady funkcjonowania Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia 

zwanego dalej SDJK.   

2. Cel, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest w szczególności poprzez: 

1) stałe monitorowanie i analizowanie jakości procesu kształcenia, 

2) zapewnienie wsparcia i możliwości stałego rozwoju studentom, nauczycielom 

akademickim i pracownikom administracji uczestniczącym w procesie kształcenia, 

3) odpowiednią politykę informacyjną, 

4) współpracę z Samorządem Studenckim oraz interesariuszami zewnętrznymi  

w zakresie jakości kształcenia. 

3. Realizacja celów, o których mowa w ust. 2 odbywa się w szczególności poprzez: 

1) badania ankietowe dotyczące oceny procesu dydaktycznego, 

2) hospitacje zajęć dydaktycznych i praktyk, 

3) ocenę okresową i ewaluację nauczycieli akademickich, 

4) analizę opartą na wskaźnikach wyników egzaminów (np. OSCE, egzaminy 

szczególnej wagi), 

5)   monitorowanie losów zawodowych absolwentów i zbieranie opinii pracodawców. 

4. Działania SDJK obejmują procesy kształcenia na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych: I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach 

podyplomowych. 

 

§ 2 

1. W ramach SDJK współpracują: 

1) na poziomie ogólnouczelnianym: 

a) Rektor,  

b) Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki, 

c) Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, 

d) Rada ds. Kształcenia, 

e) Uczelniany Zespół ds. Kształcenia Zdalnego, 

f) Centrum Edukacji Medycznej, w szczególności Sekcja Jakości Kształcenia oraz 

Biuro Karier. 
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2) na poziomie poszczególnych Wydziałów oraz Międzywydziałowego Centrum 

Dydaktycznego: 

a) Dziekan, 

b) Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, 

c) stałe Wydziałowe Zespoły: ds. programów studiów, ds. metod oceny, ewaluacji 

realizacji programów studiów, ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej  

i studentów, ds. rekrutacji, akredytacji i współpracy międzynarodowej. 

2. Rektor przy pomocy Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki oraz Pełnomocnika Rektora 

ds. Jakości Kształcenia sprawuje nadzór nad działaniem SDJK w Uczelni. 

3. Dziekani przy pomocy Pełnomocników Dziekanów ds. Jakości Kształcenia sprawują 

nadzór nad działaniem SDJK na wydziałach oraz w Międzywydziałowym Centrum 

Dydaktycznym. 

4. Kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego sprawuje nadzór nad działaniem SDJK 

w Centrum. 

 

§ 3 

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności: 

1) zatwierdzenie wzorów ankiet na dany semestr, 

2) zlecanie w razie potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań opinii, 

3) analiza wyników badań ankietowych oraz planów naprawczych i wydawanie 

rekomendacji, 

4) akceptowanie planów hospitacji otrzymanych z wydziałów, 

5) analiza wyników przeprowadzonych na wydziałach hospitacji i wydawanie 

rekomendacji, 

6) analiza semestralnych sprawozdań z działalności Wydziałowych Zespołów  

i wydawanie rekomendacji, 

7) sporządzanie sprawozdania z działalności SDJK wraz z planem działań na rok kolejny 

i przedstawienie go za pośrednictwem Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki 

Rektorowi, do 30 listopada roku kalendarzowego następującego po roku akademickim, 

którego dotyczy sprawozdanie oraz podanie do wiadomości społeczności akademickiej.  

 

§ 4 

W Uczelni działa Uczelniany Zespół ds. Kształcenia Zdalnego, który ustala i opracowuje 

szczegółowe zasady organizacji zajęć i monitoruje proces organizacji zajęć w formie zdalnej 

oraz wykonuje inne zadania dotyczące kształcenia na odległość, zlecone przez Prorektora  

ds. Kształcenia i Dydaktyki. Zespół działa we współpracy z Dziekanami poszczególnych 

wydziałów.  

§ 5 

1. W celu realizacji zadań realizowanych w ramach SDJK na poziomie wydziałowym powołuje 

się zespoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c. 

2. Członków Wydziałowych Zespołów powołuje i odwołuje Dziekan na okres kadencji władz 

Wydziału. 

3. Wydziałowe Zespoły działają do dnia powołania członków na kolejną kadencję. 

4. W skład Wydziałowych Zespołów wchodzą: 

1) Przewodniczący, 

2) Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, 
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3) nauczyciele akademiccy (co najmniej po jednym przedstawicielu każdego kierunku 

prowadzonego na wydziale), 

4) studenci wskazani przez Samorząd Studentów (co najmniej jeden na każdy kierunek 

prowadzony na wydziale), 

5) w uzasadnionych przypadkach - doktorant wskazany przez Samorząd Doktorantów, 

6) co najmniej jeden interesariusz zewnętrzny, za wyjątkiem Wydziałowego Zespołu  

ds. oceny i  rozwoju kadry. 

5. Obsługę administracyjną zespołu zapewnia pracownik wskazany przez kierownika 

właściwego dziekanatu. 

6. Przewodniczący wydziałowego zespołu może zaprosić do konsultacji lub udziału w pracach 

zespołu osoby niebędące jego członkami. 

 

§ 6 

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. programów studiów należy w szczególności: 

1) opracowanie dokumentacji związanej z kierunkiem studiów: program studiów, macierz, 

sylabusy, karty oceny studenta, karty praktyk, dzienniczki umiejętności praktycznych  

przed rozpoczęciem danego cyklu kształcenia, 

2) monitorowanie prawidłowego stosowania systemu akumulacji i transferu punktów 

ECTS, 

3) monitorowanie zasad i procedur procesu dyplomowania, w tym stosowania Jednolitego 

Systemu Antyplagiatowego (JSA), 

4) wdrażanie wytycznych Rady ds. Kształcenia, 

5) składanie Dziekanowi semestralnego sprawozdania z działalności zespołu w terminie 

do 30 dni od dnia zakończenia semestru.  

 

 

§ 7 

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. metod oceny, ewaluacji realizacji programów studiów 

należy w szczególności: 

1) coroczna merytoryczna weryfikacja sylabusów, karty oceny studenta, karty praktyk, 

dzienniczków umiejętności praktycznych w trakcie danego cyklu kształcenia, 

2) koordynacja procedury hospitacji na wydziałach oraz stworzenie raportu rocznego  

z przeprowadzonych hospitacji, 

3) analiza wyników ankietyzacji związanej z wydziałem, za wyjątkiem ankiety oceny 

nauczyciela akademickiego, 

4) analiza wyników sesji egzaminacyjnych oraz zdawalności egzaminów dyplomowych  

i egzaminów o szczególnej randze, np. flagowych, oraz egzaminów typu LEK, LDEK, 

USMLE, 

5) analiza opinii pracodawców na temat absolwentów Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie, losów zawodowych absolwentów oraz wyników badań rynku pracy, 

6) weryfikacja efektów uczenia się i określanie różnic programowych dla studentów, 

7) wdrażanie wytycznych Rady ds. Kształcenia, 

8) składanie Dziekanowi semestralnego sprawozdania z działalności zespołu w terminie 

do 30 dni od dnia zakończenia semestru.  
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§ 8 

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów 

należy w szczególności: 

1) dokonywanie analizy osiągnięć w obszarze dydaktycznym nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na danym wydziale na potrzeby: awansów i przeszeregowania, corocznej 

ewaluacji i oceny okresowej, 

2) opiniowanie tworzenia nowych etatów, 

3) analiza raportów z ankiet oceny osób prowadzących zajęcia, 

4) wsparcie rozwoju studenta, w szczególności poprzez wskazywanie możliwości 

uczestnictwa w badaniach i rozwoju naukowym, 

5) ewaluacja kompetencji do pracy w zawodzie i profesjonalizmu, w szczególności 

poprzez: 

a) gromadzenie informacji o wpływających do dziekanatu skargach  

i zawiadomieniach odnośnie nieadekwatnych zachowań w relacji student-

nauczyciel i student-student, 

b) przeprowadzanie rozmów wyjaśniających i dyscyplinujących, 

c) określanie zaleceń i dobrych praktyk w zakresie odpowiednich postaw  

i zachowań, 

d) opracowywanie corocznego raportu, w terminie do 30 września danego roku, 

zawierającego podsumowanie działań, identyfikację głównych problemów, opis 

podjętych czynności oraz propozycje działań naprawczych służących poprawie 

problematycznych obszarów w zakresie profesjonalizmu i kompetencji. 

6) wdrażanie wytycznych  Rady ds. Kształcenia, 

7) składanie Dziekanowi semestralnego sprawozdania z działalności zespołu w terminie 

do 30 dni od dnia zakończenia semestru.  

 

 

§ 9 

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. rekrutacji, akredytacji i współpracy międzynarodowej 

należy w szczególności: 

1) przedstawianie propozycji doskonalenia zasad rekrutacji na studia prowadzone  

na wydziale, 

2) przedstawianie propozycji limitów przyjęć, 

3) monitorowanie i wdrażanie standardów i wytycznych związanych z akredytacjami na 

wydziale (we współpracy z Wydziałowym Zespołem ds. programów studiów oraz 

Wydziałowym Zespołem ds. metod oceny, ewaluacji realizacji programów studiów), 

4) tworzenie i aktualizacja harmonogramu audytów i akredytacji (we współpracy  

z Centrum Edukacji Medycznej), 

5) badanie możliwości umiędzynarodowienia i zwiększenia mobilności studentów i kadry, 

a także nawiązania współpracy w zakresie kształcenia, 

6) koordynowanie procesu akredytacji na wydziale, 

7) wdrażanie wytycznych Rady ds. Kształcenia, 

8) składanie Dziekanowi semestralnego sprawozdania z działalności zespołu w terminie 

do 30 dni od dnia zakończenia semestru.  

 



 
 

5 
 

 

§ 10 

Po zaakceptowaniu semestralnych sprawozdań Wydziałowych Zespołów, o których mowa  

w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Dziekan przedkłada je Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia. 

§ 11 

1. W ramach funkcjonowania SDJ są prowadzone badania ankietowe mające na celu zebranie 

anonimowych opinii na temat różnych aspektów procesu kształcenia, a następnie 

wykorzystanie ich wyników do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni. 

2. Badania ankietowe mogą obejmować: 

1) opinie studentów na temat: zajęć dydaktycznych/praktyk, osób prowadzących 

zajęcia dydaktyczne, pracy jednostek uczelnianych związanych z procesem 

dydaktycznym (np. dziekanatów, biblioteki), warunków studiowania, 

2) opinie słuchaczy studiów podyplomowych, 

3) monitoring losów zawodowych absolwentów, 

4) opinie pracodawców na temat absolwentów, 

5) inne badania mogące przyczynić się do doskonalenia jakości kształcenia w uczelni 

lub umożliwiające zbadanie bieżących potrzeb członków społeczności akademickiej. 

3. Wzory ankiet, obejmujące opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 są zatwierdzane 

przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia. 

4. Wzory ankiet obejmujące opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 publikowane są na stronie 

internetowej Uczelni. 

5. Ankiety dotyczące bezpośrednio oceny zajęć dydaktycznych lub osób prowadzących zajęcia 

dydaktyczne mogą być aktywowane nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia zajęć. 

6. Zbieranie opinii absolwentów o przebiegu kształcenia odbywa się przed odebraniem 

dyplomu/obroną pracy magisterskiej, po uprzednim złożeniu oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Dodatkowe badania ankietowe związane z jakością kształcenia mogą być przeprowadzone 

również na wniosek Samorządu Studentów, za zgodą Pełnomocnika Rektora ds. Jakości 

Kształcenia. 

8. Raporty z badań ankietowych obejmujących opinie o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2, 

przekazywane są Dziekanowi właściwego wydziału, który udostępnia je właściwemu  

Wydziałowemu Zespołowi lub kierownikowi jednostki, której raport dotyczy (np. kierownik 

dziekanatu, dyrektor biblioteki, kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego). Zespoły 

lub kierownicy analizują raporty i przygotowują plany naprawcze w terminie miesiąca  

od dnia otrzymania raportu a następnie przesyłają je do Pełnomocnika Rektora ds. Jakości 

Kształcenia. 

9. Raporty z badań ankietowych obejmujących opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 

publikowane są na stronie internetowej Uczelni wraz z rekomendacjami i planami 

naprawczymi przekazanymi i zaakceptowanymi przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości 

Kształcenia.  

 

§ 12 

1. Dziekani poszczególnych wydziałów odpowiedzialni są za przeprowadzanie hospitacji 

zajęć dydaktycznych i  praktyk oraz wizyt ewaluacyjnych. 
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2. Hospitacje i wizyty ewaluacyjne obejmują: studia I i II stopnia, jednolite magisterskie 

prowadzone w językach polskim i angielskim, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej,   

w tym zajęcia prowadzone stacjonarnie i zdalnie oraz prowadzących (pracowników 

etatowych oraz osoby prowadzące zajęcia na podstawie umów cywilnoprawnych).  

3. Zasady przeprowadzania hospitacji i wizyt ewaluacyjnych określa Załącznik  

do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 13 

1. W trosce o rozwój zawodowy nauczycieli akademickich mając na względzie stałe 

podnoszenie jakości zajęć dydaktycznych, każda osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne 

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, niezależnie od formy zatrudnienia, jest 

kierowana na obowiązkowe szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne  

po zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki. Szkolenia powinny być 

realizowane przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne co najmniej raz na 4 lata. 

2. Osoby prowadzące zajęcia są kierowane na szkolenia podnoszące kompetencje 

dydaktyczne przez kierownika jednostki. Weryfikację odbywania szkoleń przeprowadza 

Centrum Edukacji Medycznej. 

 

§ 14 

Traci moc: 

1) Zarządzenie Nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 15 marca 

    2013 roku w sprawie szczegółowych zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości  

    Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia, 

2) Zarządzenie Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

    7 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć  

    dydaktycznych, 

3) Zarządzenie Nr 163/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

21 października 2020 roku  w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości 

Kształcenia, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowych Komisji  

ds. Jakości Kształcenia z zastrzeżeniem, że Pełnomocnik Rektora ds. Jakości 

Kształcenia oraz Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości Kształcenia powołani na mocy 

tego Zarządzenia nadal pełnią swoje obowiązki przez okres na jaki zostali powołani  

tj. do dnia 31 sierpnia 2024 roku.  

 

 

 

§ 15 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                      Rektor 

                                                                                         Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

                                                                                                  Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


