
Zarządzenie Nr 34/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 3 marca 2021 roku 

 

w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zgodności Standardu Kształcenia 

w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie ze standardem Światowej Federacji Edukacji 

Medycznej (World Federation for Medical Education) 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1 

W celu zapewnienia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie standardu kształcenia zgodnego ze 

standardem World Federation for Medical Education, powołuje się Uczelniany Zespół ds. Zgodności 

Standardu Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie ze standardem World Federation for 

Medical Education, zwany dalej Zespołem. 

 

§ 2 

1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Przewodniczący: 

prof. dr hab. n. med. Kamil Torres – Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki; 

2) Członkowie: 

a) prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska – Prodziekan Wydziału Lekarsko-

Dentystycznego, 

b) dr hab. n. farm Agnieszka Ludwiczuk – Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, 

c) dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, profesor uczelni – Prodziekan 

Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego, 

d) dr hab. n. med. Tomasz Blicharski, profesor  uczelni – Prodziekan Wydziału Lekarskiego, 

e) dr n. med. Wiesław Fidecki, profesor uczelni – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

f) prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki – Dziekan Międzywydziałowego Centrum 

Dydaktycznego, 

g) dr n. med. Monika Litko-Rola – Samodzielna Pracownia Zaburzeń Czynnościowych 

Narządu Żucia, 

h) dr hab. n. farm. Anna Błażewicz – Zakład Chemii Analitycznej, 

i) dr n. o zdr. Joanna Milanowska – Katedra i Zakład Psychologii, 

j) dr n. med. Karolina Turżańska – Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, 

k) dr n. o zdr. Magdalena Korżyńska-Piętas – Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa, 

l) Katarzyna Wilkowska – Centrum Edukacji Medycznej, 

m) Magdalena Fatyga-Ładoszek – Centrum Edukacji Medycznej, 

n) Dorota Stachura-Żurek – Centrum Edukacji Medycznej, 

o) Małgorzata Goś – Centrum Edukacji Medycznej, 

p) Katarzyna Gąska – Centrum Edukacji Medycznej, 

q) Iwona Warząchowska – Centrum Edukacji Medycznej, 

r) Aleksandra Krupicz – Centrum Edukacji Medycznej, 

s) Sławomir Sioma – Centrum Edukacji Medycznej, 

t) Marcin Rusinek – Centrum Symulacji Medycznej, 

u) Katarzyna Adamczyk – Dział Administracyjno-Gospodarczy, 

v) Sekretarz: Magdalena Staśkiewicz – Centrum Edukacji Medycznej. 

2. Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu inne osoby, których kwalifikacje, 

wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu. 



§3 

Do zadań Zespołu należy: 

1) analiza standardu WFME; 

2) opracowanie zagadnień/pytań pomocnych w sformułowaniu raportu samooceny; 

3) określenie zagadnień wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian w systemie 

kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie; 

4) formułowanie rekomendacji dla działów Uczelni mających na celu dostosowanie do 

standardu WFME; 

5) sformułowanie zaleceń oraz wytycznych wykonawczych w niżej określonych obszarach: 

a) misja i wartości, 

b) zakładane efekty realizacji programów studiów, 

c) treści programowe, 

d) metody nauczania, 

e) system oceniania, 

f) ocenianie jako wsparcie procesu uczenia się, 

g) ocenianie jako wsparcie procesu podejmowania decyzji, 

h) kontrola jakości, 

i) system rekrutacji, 

j) system wsparcia studentów i doradztwa, 

k) polityka zatrudniania kadry dydaktycznej, 

l) ewaluacja i profesjonalizm kadry dydaktycznej, 

m) stały rozwój i doskonalenie kadry dydaktycznej, 

n) infrastruktura i zasoby edukacyjne, 

o) ośrodki kształcenia klinicznego, 

p) źródła informacji, 

q) system jakości kształcenia, 

r) zarządzanie, 

s) reprezentacja studentów i kadr dydaktycznej, 

t) administracja. 

 

§ 4 

1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, w szczególności:  

1) zwołuje posiedzenia Zespołu i im przewodniczy; 

2) określa kolejność wykonywanych zadań. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go wyznaczony członek Zespołu. 

 

§ 5 

Wnioski i ustalenia z zakończenia poszczególnych etapów prac Zespołu wraz z uzasadnieniem 

Przewodniczący Zespołu przekazuje w formie pisemnej Rektorowi Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


