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Profil ogólnoakademicki

Raport Samooceny

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów:

Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
kierunek lekarski

Nazwa ocenianego kierunku studiów: kierunek lekarski
1. Poziom/y studiów: studnia jednolite magisterskie
2. Forma/y studiów: studia stacjonarne i studia niestacjonarne
3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,
nauki medyczne
W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny:
a.

Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia
się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w
ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.
Punkty ECTS
Nazwa dyscypliny wiodącej
liczba
Nauki medyczne

b.

%
360

100

Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów
na kierunku.

Punkty ECTS
L.p.

Nazwa dyscypliny
liczba
---

%

---

---

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów
Efekty uczenia się na kierunku lekarskim są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki Szkolnictwa
Wyższego z dnia 26. lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty
laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego przyjęte Uchwałą nr 533 Senatu UZ z dnia 25
września 2019 roku.

1Uchwała

Senatu nr 451 Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29.05.2019 r. w sprawie programu jednolitych studiów
magisterskich na kierunku lekarskim i określenie efektów uczenia się dla tego kierunku.
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny

Imię i nazwisko

Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja
pełniona w uczelni

Agnieszka Ziółkowska

Dr hab./profesor uczelni/Dziekan

Magdalena Gibas-Dorna

Dr hab./profesor uczelni/Prodziekan ds. Studiów i Studentów

Róża Poźniak-Balicka

Dr/adiunkt dydaktyczny/Prodziekan ds. Klinicznych

Marcin Zaniew

Dr hab./profesor uczelni/Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk
Medycznych ds. dydaktyki

Mariusz Naczk

Dr hab./profesor uczelni/Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

Tomasz Huzarski

Dr hab./profesor uczelni/ Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych

Maciej Zabel

Prof. dr hab. n. med./Prorektor ds. Collegium Medicum
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Prezentacja uczelni
Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej oraz
Wyższej Szkoły Pedagogicznej. We wrześniu 2017 roku do uczelni włączono Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową w Sulechowie, jako wydział zamiejscowy Uniwersytetu, który w 2019 roku został
przekształcony w filię. Uniwersytet Zielonogórski znajduje się w elitarnej grupie 19 polskich
uniwersytetów klasycznych (bezprzymiotnikowych). Obecnie na uczelni kształci się blisko 10 tys.
studentów (na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych) na 63 kierunkach w dziedzinach: nauk
medycznych i nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i
przyrodniczych, nauk rolniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, a także w dziedzinie sztuki i
przyporządkowanych do nich dyscyplinach naukowych.
W strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego funkcjonuje 12 wydziałów i Filia oraz 28
instytutów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 7
dyscyplinach oraz doktora w 17 dyscyplinach.
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, prowadzący kształcenie na kierunkach – lekarski, pielęgniarstwo,
ratownictwo medyczne, został powołany uchwałą Nr 492 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z
dnia 24 czerwca 2015 r. i obecnie funkcjonuje w ramach Collegium Medicum, którego strukturę
tworzą:
- Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu;
- Instytut Nauk Medycznych;
- Instytut Nauk o Zdrowiu;
- Centrum Symulacji Medycznej.
Uniwersytet Zielonogórski jest także większościowym udziałowcem (obok Samorządu Województwa)
Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Placówka jest
jednym z największych i najnowocześniejszych podmiotów leczniczych w województwie lubuskim i
stanowi podstawową bazę dydaktyczno-badawczą dla studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o
Zdrowiu. W światowym rankingu szpitali przeprowadzonym w 2021 r. przez Statista Inc globalną
firmę zajmującą się zbieraniem i badaniem danych, w celu ujawnienia najlepszych szpitali na świecie,
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze znalazł się w pierwszej pięćdziesiątce polskich szpitali z lokatą
36 (https://www.newsweek.com/best-hospitals-2021/poland)
UZ permanentnie unowocześnia i rozbudowuje posiadaną infrastrukturę pozyskując na ten cel środki
zewnętrzne, przede wszystkim z programów UE. W latach 2013- 2019 zrealizowano 20 projektów
inwestycyjnych na łączną kwotę 89 576 994 PLN (w tym zadania inwestycyjne pod potrzeby kierunku
lekarskiego – modernizacja i wyposażenie budynku Dziekanatu, budynek i wyposażenie Laboratorium
Anatomii, budynek i wyposażenie Laboratorium Histologii, Laboratorium hodowli komórkowej,
Laboratorium technik histologicznych zlokalizowanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego oraz
Centrum Medycyny Translacyjnej zlokalizowane w Campusie A przy ul. Podgórnej i Centrum
Symulacji Medycznej zlokalizowane w Campusie B przy ul. Energetyków 2).
Uniwersytet Zielonogórski dysponuje także nowoczesną biblioteką naukową, której budowę
sfinansowano w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, a w 25% z dotacji celowej
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ogólny koszt tej inwestycji wyniósł 26 mln. PLN i jest to
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obecnie największa biblioteka naukowa w województwie lubuskim i jedna z nowocześniejszych
bibliotek w kraju

Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny
programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim
Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się
Proces kształcenia na kierunku lekarskim realizowany jest zgodnie z regulacjami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
(Dz.U. 2018, poz. 1861 z p. zm.) oraz zgodnie ze standardami kształcenia wynikającymi z
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty,
pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019
poz. 1573 z p. zm.). Celem procesu kształcenia jest umożliwienie uzyskania przez absolwentów
kwalifikacji zawodowych, zgodnych z obowiązującym standardem, potrzebami rynku pracy i
otoczenia społecznego. Wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje
społeczne zgodne z zasadami etyki zawodowej, a także osadzenie absolwenta w realiach dynamicznie
rozwijających się nauk medycznych i zmieniających się warunków pracy.
Program studiów kierunku lekarskiego obejmuje łącznie 5760 godzin, 360 punktów ECTS i
realizowany jest w trakcie 12 semestrów. Ostatnie dwa semestry poświęcone są praktycznemu
nauczaniu klinicznemu (970 godzin i 60 punktów ECTS). Nadrzędnym celem realizowanego programu,
jest wykształcenie absolwenta kierunku lekarskiego, który posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności
praktyczne umożliwiające samodzielną pracę w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki,
diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa. Absolwent posiada umiejętność przeprowadzania
wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowania całości procesu diagnostyczno-leczniczego, a
także postępowania w stanach nagłych. Po zakończeniu pełnego cyklu kształcenia absolwent uzyskuje
prawo przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, uzyskuje tytuł zawodowy lekarza i
rozpoczyna staż podyplomowy. Absolwent przygotowany jest do świadczenia usług w placówkach o
zróżnicowanym profilu, takich jak: podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne,
ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednostki naukowe oraz instytucje ochrony zdrowia.
Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w
szczegółowych specjalnościach lekarskich. Poza praktyką kliniczną, mogą także realizować ścieżkę
rozwoju naukowego poprzez kontynuowanie kształcenia w szkołach doktorskich i osiągać kolejne
szczeble awansu naukowego.
Kształcenie na kierunku lekarskim jest zgodne z misją i celami strategii Uniwersytetu
Zielonogórskiego i umożliwia: „wyrównywanie szans regionu i jego mieszkańców w rozwoju,
wzmacnianie jego potencjału intelektualnego, gospodarczego i artystycznego poprzez kształcenie
najwyższej jakości kadr oraz prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych. (…)` Uniwersytet
Zielonogórski aktywnie uczestniczy w rozwoju kraju poprzez badania naukowe i działalność ekspercką
oraz powiększa dobrobyt jego mieszkańców poprzez kształcenie młodzieży…” (Strategia Rozwoju
Uniwersytetu Zielonogórskiego do 2020 roku przyjęta Uchwałą Senatu nr 67 z dnia 19 grudnia 2012
r.).
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Zgodnie z diagnozą społeczno-gospodarczą województwa lubuskiego stanowiącą podstawę do
opracowania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rok 2030, jednym z najważniejszych
czynników ograniczających rozwój w sferze społecznej jest wyraźny deficyt specjalistycznej kadry
medycznej w regionie. Rozwój kształcenia na kierunku lekarskim wpisuje się w cele zrównoważonego
rozwoju województwa m. in. poprzez zmniejszenie niedoborów kadry medycznej w województwie,
podniesienie jakości usług medycznych oraz zwiększenie dostępności mieszkańców regionu do
lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów. Rozwój kierunku lekarskiego oraz kadry realizującej
program studiów na tym kierunku obecnie wpisuje się w cele strategii województwa związane z
walką ze skutkami pandemii COVID-19.
Dbałość o jakość, rozwój i dążenie do doskonałości zarówno w obszarze kształcenia dyplomowego jak
i podyplomowego przyszłych absolwentów kierunku lekarskiego jest realizowana w oparciu o
efektywną realizację standardów, wprowadzanie innowacyjnych metod kształcenia oraz dynamiczny
rozwój kadry we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wydział Lekarski i
Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego zabiega o rozpoznawalność w
kraju i za granicą przyczyniając się tym samym do podniesienia rangi regionu lubuskiego. Od początku
działalności WLNZ, w ramach współpracy, podpisano dziewięć porozumień ze szpitalami wielospecjalistycznymi i medycznymi centrami specjalistycznymi oraz grupą klinik Ernst von Bergmann
stanowiącą także bazę kształcenia klinicznego dla Wydziału Lekarskiego Charite Uniwersytetu w
Berlinie. Podpisano też wiele umów z mniejszymi podmiotami medycznymi. Ścisła współpraca
Collegium Medicum ze Szpitalem Uniwersyteckim zaowocowała w czerwcu 2020 powołaniem Rady
Klinicystów Szpitala Uniwersyteckiego. Zadaniem Rady jest inicjowanie i wspieranie działań mających
na celu rozwój badań i bazy klinicznej co daje studentom możliwość nauki w jednostkach
realizujących cele lecznicze w oparciu o zaawansowane metody diagnostyczne i terapeutyczne.
W marcu 2018 r. WLNZ został zarejestrowany w World Directory of Medical Schools, co zwiększa
rozpoznawalność na świecie dzięki współpracy z takimi organizacjami, jak World Federation for
Medical Education oraz Foundation for Advancement of International Medical Education and
Research.
W październiku 2020 r. Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego uzyskało status członka
stowarzyszonego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Dzięki członkostwu w
KRAUM Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego ma możliwość aktywnego uczestnictwa
w umacnianiu współpracy między pozostałymi członkami Konferencji w ramach wypracowywania
wspólnego stanowiska rektorów i wyrażania swoich opinii w sprawach związanych z kształceniem w
zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności
akademickiej publicznych wyższych szkól medycznych.
Rozwój kierunku lekarskiego znajduje potwierdzenie w systematycznym powiększaniu zasobów
kadrowych i w ustawicznym doskonaleniu kapitału intelektualnego, czego wyrazem są liczne prace
naukowe oraz rozwijanie sieci współpracy z otoczeniem przy współudziale interesariuszy
wewnętrznych i zewnętrznych w realizacji misji naukowej Collegium Medicum.
Program kierunku lekarskiego na WLNZ jest realizowany w ramach profilu ogólnoakademickiego
dlatego duży nacisk przykładany jest także do rozwoju naukowego studentów, którzy
współuczestniczą w prowadzonych pracach badawczych . Zakres prac badawczych prowadzonych w
Collegium Medicum reprezentuje szeroki wachlarz tematów w obszarze dziedziny nauk medycznych i
nauk o zdrowiu https://www.cm.uz.zgora.pl/index.php?badania-naukowe-21.
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Pracownicy i studenci Collegium Medicum są liderami, kierownikami i wykonawcami wielu projektów
badawczych
(https://www.cm.uz.zgora.pl/index.php?badania-naukowe-21,
https://www.cm.uz.zgora.pl/index.php?mlodzi-naukowcy).
Dynamiczny rozwój badań naukowych i będące ich efektem awanse naukowe w latach 2015-2021,
płynęły na powołanie Komisji Bioetycznej przy Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Collegium
Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zarządzenie Rektora UZ Nr 20 z dnia 9 kwietnia 2019 r.).
Dorobek i potencjał naukowy pracowników WLNZ w ocenie jednostek naukowych przeprowadzonej
przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2017r. otrzymał kategorię B (Decyzja Nr
898/KAT/2017)2. Priorytetowym celem Collegium Medicum jest dalszy rozwój aktywności naukowej
prowadzący do otrzymania co najmniej kategorii B+.
Program studiów kierunku lekarskiego systematycznie poddawany jest ewaluacji przez interesariuszy
wewnętrznych (nauczycieli i studentów, w tym Wydziałową Radę Studentów Collegium Medicum UZ)
oraz zewnętrznych, będących członkami Rady Programowej kierunku lekarskiego i jest uaktualniany
oraz weryfikowany w oparciu o:
1. Wyniki ankietyzacji studentów CM dotycząc oceny programu studiów, przeprowadzanej po
zakończeniu realizacji zajęć (czerwiec)
2. Wyniki ankietyzacji dotyczącej oceny programu studiów przeprowadzanej pośród osób
odpowiedzialnych za przedmiot (czerwiec)
3. Wyniki prac zespołów roboczych Rady Programowej kierunku lekarskiego (październiklistopad)
4. Uchwały Wydziałowej Rady ds. Kształcenia doskonalące programy studiów (styczeń)
5. Uchwały Uczelnianej Rady ds. Kształcenia zatwierdzające propozycje zmian w programach
studiów (luty)
6. Uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu
studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja
procesu nauczania i uczenia się
Rozpoczęcie kształcenia na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, obecnie
funkcjonującego w strukturze Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, odbyło się w
oparciu o plany i programy studiów przyjęte Uchwałą nr XXII/2/2014 Rady Wydziału Pedagogiki,
Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ z dnia 20 maja 2014 r. w ramach struktury którego na początku
funkcjonował ten kierunek oraz Uchwałą nr 276 Senatu UZ z dnia 28 maja 2014 r. W 2017 r. uchwałą
nr 90 Senatu UZ, praktyczny profil kształcenia na kierunku lekarskim został przekształcony w profil
ogólnoakademicki.
Treści programowe studiów na kierunku lekarskim opierają się na współczesnej wiedzy, metodach i
wynikach badań w naukach medycznych i są spójne z efektami uczenia się w zakresie wiedzy,

2

Wielu pracowników rozpoczęło prace na kierunku lekarskim w 2015 i 2016 r., ich dorobek naukowy
z uwagi na afiliację przyporządkowaną do innych uczelni nie mógł być brany pod uwagę w ewaluacji
w 2017 r. na rzecz UZ.
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umiejętności i kompetencji zdefiniowanymi w Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,
fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573). W odniesieniu do zajęć praktycznych
uwzględniają wszystkie wytyczne odnoszące się do standardowych procedur medycznych
określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego
programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego (Dz.U. 2017, poz.
1728).
Formy prowadzenia zajęć oraz metody dydaktyczne zapewniające uzyskanie efektów uczenia się
uwzględniają samodzielne i efektywne zdobywanie wiedzy, osiąganie umiejętności i kompetencji
przez studentów kierunku lekarskiego, stymulują ich do aktywnego udziału w procesie dydaktycznym
i badawczym, umożliwiają rozwój naukowy oraz przygotowują do „uczenia się przez całe życie”.
Już od pierwszych semestrów studiów student zapoznawany jest z metodami badawczymi i
standardami realizacji badań w dziedzinach nauk o zdrowiu i nauk medycznych, a także z metodami
pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania danych i formułowania wniosków z uzyskanych wyników
badań. Program spełnia wymogi profilu ogólnoakademickiego poprzez realizację zajęć, które
związane są z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki medyczne i nauki o zdrowiu.
Zajęciom tym przypisano ponad 50% z ogólnej liczby punktów ECTS, i są ukierunkowane, m. in. na
zdobywanie przez studentów wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia badań naukowych
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 lipca 2019 roku w sprawie
standardów na kierunkach medycznych, program studiów kierunku lekarskiego realizowany jest w
ramach grup przedmiotów prowadzących do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się).
Tabela nr 1. Grupy przedmiotów wraz z przypisaną liczbą godzin oraz punktów ECTS realizowane w
programie studiów kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum
Uniwersytetu Zielonogórskiego
Grupy zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe Liczba godzin
Liczba punktów ECTS
efekty uczenia się
realizowana w
realizowana w procesie

A. Nauki morfologiczne
B. Naukowe podstawy medycyny
C. Nauki przedkliniczne
D. Nauki behawioralne i społeczne z elementami
profesjonalizmu
E. Nauki kliniczne niezabiegowe
F. Nauki kliniczne zabiegowe
G. Prawne i organizacyjne aspekty medycyny
H. Praktyczne nauczanie kliniczne (30 tygodni) i
egzaminy
I. Praktyki zawodowe (20 tygodni)
Zajęcia fakultatywne
Wychowanie fizyczne
RAZEM

procesie
kształcenia; (liczba
minimalna,
wynikająca z
Rozporządzenia)

kształcenia; (liczba
minimalna, wynikająca
z Rozporządzenia)

300 (300)
525 (525)
530 (525)
285 (240)

25 (25)
43 (43)
43 (43)
17 (12)

1100 (1060)
965 (900)
125 (100)
970 (900)

68 (65)
58 (50)
8 (6)
60 (60)

600 (600)
300
60
5760 (5150)

20 (20)
18
0
360 (324)
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Podstawą obliczania nakładu pracy studenta jest art. 67, ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), zgodnie z którym 1 punkt ECTS „odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta obejmującym
zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami”.

Forma prowadzenia zajęć w poszczególnych grupach przedmiotów jest dostosowana do osiągania
założonych efektów uczenia się przypisanych do tych przedmiotów. Na uwagę zasługuje fakt, iż
łącznie w grupie przedmiotów E, F i H godziny realizowane w formie wykładów stanowią 21%
wszystkich realizowanych godzin, pozostałe 79% przeznaczone jest na kształcenie w oparciu o
metody aktywne, innowacyjne poszukujące, w tym ćwiczeniowo-praktyczne, problemowe i dyskusję.
Program studiów obejmuje 12 semestrów, w trakcie których realizowanych jest 5760 godzin zajęć
kontaktowych, którym odpowiada 360 punktów ECTS (60 punktów ECTS/rok). Program realizowany
jest w formie wykładów, seminariów, laboratoriów, ćwiczeń, zajęć klinicznych. Liczebność grup dla
poszczególnych zajęć dydaktycznych jest regulowana Zarządzeniem nr 57 JM Rektora UZ z dnia 29
czerwca 2015 r. z uwzględnieniem specyfiki kształcenia na kierunku lekarskim i umożliwia studentom
osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Liczba studentów uczestniczących w poszczególnych
formach zajęć jest określona w powyższym zarządzenie: (1) wykłady – wszyscy studenci z danego
rocznika (wykłady dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się oddzielnie)
(2) seminaria i ćwiczenia z przedmiotów humanistycznych – nie mniej niż 25 osób, (3) ćwiczenia z
przedmiotów podstawowych (laboratoryjne) – 15 osób, (4) zajęcia kliniczne realizowane w
oddziałach klinicznych intensywnej opieki medycznej oraz neonatologii – 3-4 osób, (5) zajęcia
kliniczne realizowane w oddziałach klinicznych podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej
opieki ambulatoryjnej (z wyjątkiem intensywnej opieki medycznej oraz neonatologii) – 5 osób, (6)
zajęcia praktyczne realizowane w oddziałach intensywnej terapii, neonatologicznych, pediatrycznych,
bloku operacyjnym, sali porodowej, podstawowej opiece zdrowotnej i opiece ambulatoryjnej
(poradnie, przychodnie, pracownie diagnostyczne) - 4 osoby.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dziekana, liczebność grup w porozumieniu z Prorektorem
ds. Jakości Kształcenia może być zmniejszona.
Ponadto, ze względu na praktyczny/eksperymentalny charakter wybranych zajęć ćwiczeniowolaboratoryjnych, odbywają się one w zmniejszonych grupach, do 10 osób. Do przedmiotów
realizowanych w grupach 10-cio osobowych należą:
Na I roku studiów: anatomia, biochemia, biologia molekularna, chemia, histologia z cytofizjologią,
parazytologia;
Na II roku studiów: diagnostyka laboratoryjna, genetyka kliniczna, fizjologia z elementami
patofizjologii, immunologia, mikrobiologia.
Tabela nr 2. Formy prowadzenia zajęć z przedmiotów realizowanych w grupach zdefiniowanych w
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów nauczania z
przyporządkowanym wymiarem godzinowym i udziałem procentowym wykładów w ogólnej sumie
godzin
Grupy zajęć

A Nauki
morfologiczne
B Naukowe
podstawy

Wykład
[h]
60
(20%)
180
(34%)

Seminarium
[h]

60

Ćwiczenia
[h]

Laboratoria
[h]

zajęcia
kliniczne
[h]

suma
godzin

240

300

285

525
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medycyny
C Nauki
przedkliniczne
D Nauki
behawioralne i
społeczne z
elementami
profesjonalizmu
E Nauki kliniczne
niezabiegowe
F Nauki kliniczne
zabiegowe
G Prawne i
organizacyjne
aspekty
medycyny
H Praktyczne
nauczanie
kliniczne
Praktyki
zawodowe
Zajęcia
fakultatywne
Wychowanie
fizyczne
RAZEM

185
(35%)
90
(32%)

120

60

165

530

60

15

120

285

350
(32%)
290
(30%)
60
(48%)

175

1215
(21%)

45

185

530

1100

490

965

65

600

125

970

970

600

600

300

300

60

60

435

920

2590

5760

Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć
Zajęcia realizowane są w salach wykładowych i seminaryjnych, laboratoriach, oddziałach klinicznych i
pracowniach symulacji medycznej dobrze wyposażonych pod kątem potrzeb nauczania na kierunku
lekarskim, umożliwiających realizację treści programowych studiów, zgodnie z aktualnymi
standardami i najnowszymi trendami w nauczaniu poszczególnych przedmiotów.
Zajęcia z nauk morfologicznych prowadzone są w nowoczesnym kompleksie sekcyjnym oraz w dobrze
wyposażonych, skomputeryzowanych pracowniach histologicznych. Zajęcia z przedmiotów z grupy
naukowe podstawy medycyny realizowane są w doskonale wyposażonych aparaturowo pracowniach:
biochemicznej, fizjologicznej, biofizycznej i skomputeryzowanych salach audiowizualnych. W salach
tych prowadzone są także zajęcia praktyczne przedmiotów z grupy C, D oraz G.
Zajęcia praktyczne z przedmiotów z grupy E, F i H prowadzone są w nowocześnie wyposażonych
oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego, Wojewódzkiego Szpitala w Gorzowie, Szpitali w Nowej Soli,
Sulechowie, Żarach i Ciborzu oraz w pracowniach Centrum Symulacji Medycznej.
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu CM UZ od 2019r. dysponuje własną, bezpieczną platformą elearningową na wewnętrznym serwerze uniwersyteckim, która stanowi dodatkowe narzędzie
wykorzystywane w procesie kształcenia, szczególnie przydatne w okresie pandemii. Platforma pełni
rolę obiektywnego narzędzia pisemnej ewaluacji efektów uczenia się, w tym w trybie zdalnym. Służy
również do komunikacji nauczyciel-student w ramach konsultacji w trybie zdalnym, zamieszczania
dodatkowych materiałów dydaktycznych, ogłoszeń i ankiet, a także jest bardzo przydatna do
prowadzenia zajęć na odległość w trybie synchronicznym i asynchronicznym.
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W celu urozmaicenia i podniesienia jakości metod kształcenia dla studentów WLNZ opracowano
wielodyscyplinarne moduły zajęć dedykowane określonym zagadnieniom umożliwiając, wg koncepcji
SPICES (ang. Student-centred, Problem-based, Integrated, Community-based, Electives, Systematic),
realizację zintegrowanego kształcenia opartego na rozwiązaniu przez studentów rzeczywistego
problemu naukowego i/lub klinicznego (ang. problem-based learning).
SPICES stymuluje logiczne myślenie problemowe w obszarze realizowanych treści i efektów, uczy
współpracy, integruje wiedzę i umiejętności realizowane w ramach nauk podstawowych i klinicznych
(finansowanie z programu POWR 03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 w ramach Osi priorytetowej III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim).
Bardzo ważnym uzupełnieniem infrastruktury jest dostęp do uczelnianej sieci bezprzewodowej oraz
Internetu w ramach programu Education Roaming (EduRoam), dostęp do elektronicznych zasobów
biblioteki UZ (baza Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu) oraz platformy książek elektronicznych
ProQuest Ebook Central, która zawiera ponad 400 tys. tytułów unikatowych e-booków, oprócz
książek dostępnych w zbiorach bibliotecznych w wersji tradycyjnej.
Program studiów dla kierunku lekarskiego WLNZ ukierunkowany jest na systematyczną pracę
studenta, w ramach zajęć kontaktowych oraz na aktywizowanie go do pracy własnej, począwszy od
pierwszego roku studiów.
Efekty uczenia się, czyli zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które student
systematycznie nabywa w trakcie zajęć podlegają systematycznej weryfikacji. Są monitorowane i
weryfikowane w oparciu o sprawdziany etapowe oraz egzaminy i zaliczenia końcowe (w grupie
przedmiotów A, C, E, F i H).
Program podstawowy jest uzupełniony zajęciami fakultatywnymi, które rozszerzają umiejętności
studenta i wypracowują nawyk pogłębiania wiedzy. Oferta przedmiotów fakultatywnych jest
systematycznie analizowana i corocznie modyfikowana zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy
wewnętrznych i zewnętrznych.
Kształtowanie kompetencji psychospołecznych studentów kierunku lekarskiego rozpoczyna się od
pierwszych lat studiów, podczas zajęć laboratoryjnych wymagających komunikowania się i pracy w
zespole, omawiania i wyjaśniania procedur badawczych, weryfikacji wyników i wnioskowania oraz
ustalania strategii postępowania. Proces ten jest kontynuowany i rozwijany podczas realizacji
przedmiotów obowiązkowych z grupy D oraz przedmiotów fakultatywnych. W ramach zajęć z nauk
behawioralnych szczególny nacisk kładziony jest na budowanie relacji lekarz-pacjent, będących osią
modułu humanizacji procesu leczenia (uzyskanie dofinansowania w ramach Osi priorytetowej III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
„Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim” (POWR 03.05.00-IP.08-00PZ1/18).
Od trzeciego roku studiów ocena kompetencji w zakresie komunikacji i kontaktu z pacjentem odbywa
się w ramach przedmiotów z grupy nauk klinicznych niezabiegowych, zabiegowych oraz w ramach
praktycznego nauczania klinicznego jak i przedmiotu klinicznego do wyboru na szóstym roku studiów.
Przed rozpoczęciem zajęć klinicznych, studenci III roku przechodzą obowiązkowe szkolenie
przygotowujące ich do zajęć z udziałem pacjentów (szkolenie pt. "Studenci w procesie udzielania
świadczeń zdrowotnych"). W programie I-V roku studiów realizowane są wakacyjne praktyki
zawodowe, których podstawowym celem jest rozwijanie umiejętności praktycznych oraz kompetencji
społecznych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, opiekunem praktyk oraz członkami zespołu
leczącego i przedstawicielami innych zawodów medycznych.
Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia, zajęcia
mające na celu osiągnięcie efektów uczenia się w grupach przedmiotów A-D i G prowadzone są przez
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osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe w zakresie nauk medycznych lub nauk o
zdrowiu właściwe dla treści i efektów uczenia się przyporządkowane do tych przedmiotów.
W grupach przedmiotów E, F oraz H zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez osoby posiadające
dorobek naukowy, prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizację w
dziedzinie medycyny zgodnej z nauczanymi treściami. Nieprawidłowości odnoszące się do obsady
zajęć dydaktycznych wykazane przez Zespół Oceniający PKA podczas wizytacji przeprowadzonej w
2019 r. zostały zweryfikowane i poprawione.
Wakacyjne praktyki zawodowe służą osiągnięciu wybranych efektów uczenia się, odbywają się w
wymiarze 600 godzin podczas całego cyklu kształcenia, za które student otrzymuje 20 punktów ECTS i
realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w Rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty
laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zajęć
praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego (Dz.U. 2017, poz. 1728).
Po każdym roku studiów student zobowiązany jest do odbycia i zaliczenia praktyki wakacyjnej
zgodnie z regulaminem praktyk uchwalonym przez Wydziałową Komisję ds. Kształcenia. Uzyskane
efekty uczenia się w tym nabyte umiejętności w trakcie odbywania poszczególnych praktyk
potwierdzane są w dzienniku praktyk. Program praktyk obejmuje realizację efektów uczenia się z
następujących dziedzin:
I rok: opieka nad chorym 4 tygodnie (120 godzin),
II rok: lecznictwo otwarte (lekarz rodzinny) 3 tygodnie (90 godzin), pomoc doraźna 1 tydzień (30
godzin),
III rok: choroby wewnętrzne 4 tygodnie (120 godzin),
IV rok: ginekologia i położnictwo 2 tygodnie (60 godzin), chirurgia 2 tygodnie (60 godzin),
V rok: intensywna terapia 2 tygodnie (60 godzin), pediatria 2 tygodnie (60 godzin).
Na początku każdego roku akademickiego Wydziałowa Rada ds. Kształcenia analizuje liczbę miejsc w
poszczególnych jednostkach/instytucjach ochrony zdrowia, pod kątem dostosowania do liczebności
poszczególnych roczników. Co roku w terminie do 30 listopada koordynator praktyk opracowuje
wykaz instytucji wraz z liczbą studentów i terminem realizacji praktyk, który po akceptacji Dziekana
przekazuje do wiadomości studentów. Student ma także możliwość odbycia praktyk zawodowych w
wybranych przez siebie podmiotach leczniczych. Po złożeniu wniosku i akceptacji Dziekana
podpisywane jest indywidualne porozumienie w sprawie realizacji praktyki z daną placówką
medyczną. Przebieg praktyk wakacyjnych student dokumentuje w dzienniku praktyk. Weryfikacja
osiąganych efektów uczenia się w zakresie umiejętności zdobytych w trakcie praktyk wakacyjnych
następuje w formie raportu (wzór raportu zatwierdzony Uchwałą Wydziałowej Rady ds. Kształcenia
16.12.2020).
Dokumenty
są
dostępne
na
stronie
Wydziału
https://www.wlnz.uz.zgora.pl/index.php?praktyki-zawodowe.
Rozpoczęcie wakacyjnych praktyk zawodowych, poprzedzone jest corocznie ustaleniem
harmonogramu hospitacji tychże praktyk. Harmonogram sporządzany jest w czerwcu, podczas
posiedzenia Wydziałowej Rady ds. Kształcenia. Hospitacji podlegają praktyki realizowane w Szpitalu
Uniwersyteckim oraz placówkach medycznych, z którymi podpisano umowy o współpracę. Hospitacji
dokonuje Koordynator praktyki zawodowej, zgodnie ze wzorem protokołu.
Po zakończeniu praktyki, student wypełnia ankietę oceny praktyk (Zarządzenie nr 48 Rektora UZ z
dnia 4 marca 2020 r.) poprzez system StudNet (system dostępny po zalogowaniu przez stronę główną
Wydziału www.wlnz.uz.zgora.pl). Analiza ankiet oceny praktyk jest integralną częścią raportu z
ewaluacji procesu kształcenia przygotowanego przez Wydziałową Radę ds. Kształcenia.
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Po zakończeniu semestru letniego, koordynator praktyk jest zobowiązany do sporządzenia
sprawozdania z przebiegu praktyk, analizy ankiet oceny praktyk oraz ich hospitacji, które po
akceptacji Dziekana zostaje złożone w dziekanacie zgodnie z Regulaminem praktyk zawodowych
studentów zatwierdzonym przez Wydziałową Radę ds. Kształcenia Uchwała z dnia 16.12.2020r.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 2:
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zarządzeniu nr 50 z dnia 12 marca 2020r w sprawie
organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego
zawieszenia w związku z COVID-19 kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim, określił
dopuszczalne formy prowadzenia zajęć w czasie pandemii. W semestrze letnim 2019/2020 wykłady,
seminaria oraz część ćwiczeń i zajęć klinicznych były realizowane w formie zdalnej za pośrednictwem
platformy e-learningowej Collegium Medicum oraz aplikacji Discord. Po pierwszej fali pandemii, w
miesiącach czerwiec-lipiec studenci IV i V rok studiów powrócili do stacjonarnych zajęć klinicznych w
przy zachowaniu rygoru sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego i właściwymi regulacjami wewnętrznymi w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Realizacja zajęć odbyła się zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty,
pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2020
poz. 581).
W roku akademickim 2020/2021 zajęcia zdalne realizowane są z użyciem platformy e-learningowej
Collegium Medicum oraz platformy G-Suite (Google Workspace), która została wyznaczona przez
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego jako obowiązująca do prowadzenia zajęć w formie zdalnej
lub hybrydowej w trybie synchronicznym (Zarządzenie Rektora nr 112 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w
sprawie organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym
w roku akademickim 2020/2021 związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARSCoV-2 wywołującego chorobę COVID-19). Zarządzenie nr 112) dopuszcza realizację zajęć na
kierunkach studiów prowadzonych w Collegium Medicum, w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem
wykazu zajęć, które nie mogą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość z uwagi na brak możliwości osiągnięcia efektów uczenia się.
W formie zdalnej odbywają się wykłady, seminaria i zajęcia z przedmiotów fakultatywnych. Przed
drugą falą pandemii jesienią 2020 roku wszystkie zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne
realizowane były w formie bezpośredniej. Obecnie w wyniku fali wzrostowej pandemii zajęcia z
przedmiotów z grup A-D oraz G realizowane są w formie zdalnej. Zajęcia kliniczne (grupy E, F i H)
realizowane są w formie bezpośredniej oraz częściowo zdalnej z zachowaniem limitu 20% punktów
ECTS przypisanych praktycznym efektom uczenia się (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia
23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki,
położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, Dz.U. 2020 poz. 1881).
Proces monitorowania realizacji zajęć odbywa się poprzez analizę raportów prowadzących zajęcia,
hospitacje zajęć prowadzonych bezpośrednio i zdalnie oraz monitoring logowań do systemu w
przypadku zajęć prowadzonych w trybie zdalnym.
Zgodnie z decyzją Rektora, studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego mają możliwość zgłaszania
nieprawidłowości odnoszących się do realizacji zajęć. Formularz udostępniono w kwietniu 2020 r. na
stronie internetowej Uniwersytetu, a zakładka przekierowująca do formularza została umieszczona
na stronie internetowej Collegium Medicum. Zgodnie z przyjętą procedurą, zgłoszenia o wszelkich
nieprawidłowościach w prowadzeniu zajęć zdalnych otrzymuje Dział Kształcenia, a następnie
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przekazywane są do wiadomości właściwych dyrektorów instytutów, zgodnie z zatrudnieniem
nauczyciela akademickiego lub innej osoby prowadzącej zajęcia.
Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się,
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie
Przyjęcie na studia
Limit przyjęć na kierunki lekarskie w poszczególnych uczelniach określa w drodze rozporządzenia
Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Edukacji i Nauki, uwzględniając zasady określone w
art. 444 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w odniesieniu do
możliwości dydaktycznych uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku.
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego począwszy od rocznika 2016/2017
otrzymuje zgodę na rekrutację 60 studentów na studia stacjonarne oraz 60 studentów na studia
niestacjonarne.
Rekrutacja na UZ prowadzona jest w oparciu o uchwałę rekrutacyjną Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego przyjmowaną corocznie przed rozpoczęciem rekrutacji. W procesie rekrutacji na
rok akademicki 2020/2021 obowiązującym aktem prawnym była Uchwała nr 641 Senatu
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia warunków, trybu
oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021)
oraz Uchwała nr 642 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającą
Uchwałę nr 512 w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia laureatów i finalistów olimpiad
stopnia centralnego w roku latach 2020/2021 – 2023-2024.
W bieżącym roku akademickim zostanie przyjęta uchwała regulująca proces rekrutacji na rok
akademicki 2021/2022
Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami przeprowadzania rekrutacji na studia jednolite
magisterskie , które są zamieszczone w przepisach ogólnych Uchwały, wyłącznie na studia
prowadzone w języku polskim i nie przewiduje miejsc dla cudzoziemców.
ZASADY REKRUTACJI
Liczba punktów rekrutacyjnych (LP), wyliczana będzie według wzoru:
LP= x+ y
gdzie:
x, y – punkty za dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, przy czym:
− dla „nowej matury” przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na
poziomie rozszerzonym, wyliczoną zgodnie z § 4ust. 3 uchwały,
− dla „starej matury” przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną
przez 2,gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4,wyliczoną
zgodnie z § 4ust.4 uchwały,
− dla „starej matury” z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego przedmiotów z OKE, o
których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (kandydaci przystępują do
egzaminów z wybranych przedmiotów w ramach nowej matury) przyjmuje się liczbę punktów za
część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, wyliczoną zgodnie z § 4ust.5
uchwały.
Zakwalifikowanym do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z
największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 80 punktów. Z obu przedmiotów (x, y) kandydat
zobowiązany jest uzyskać – minimum po 40 punktów.
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Kandydaci z maturą IB i EB podlegają postepowaniu rekrutacyjnemu według zasad obowiązujących
kandydatów legitymujących się „nową” maturą. Punkty dla matury IB oraz EB wyliczane są zgodnie z
zasadami określonymi w § 4 ust. 6 przepisów ogólnych Uchwały.
Kandydaci z „maturą zagraniczną” podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu według zasad
obowiązujących kandydatów legitymujących się „starą maturą”. Punkty dla „matury zagranicznej”
wyliczane są zgodnie z zasadami określonymi w § 4ust. 9 przepisów ogólnych uchwały, z wyjątkiem
kandydatów legitymujących się zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, dla
których punkty wyliczane będą zgodnie z zasadami dla „nowej matury”.
W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów, stosowane będzie
kryterium dodatkowe, którym będzie wynik uzyskany za przedmiot w kolejności: biologia, chemia,
matematyka, fizyka spośród branych pod uwagę do wzoru LP, wyliczony:
−dla „nowej matury” -zgodnie z § 4 ust. 3 uchwały,
−dla „starej matury” -zgodnie z § 4 ust. 4 uchwały,
−dla „starej matury” z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów z OKE -zgodnie z § 4 ust. 3 uchwały,
−dla „matury zagranicznej” - zgodnie z § 4 ust. 9 uchwały,
−dla „matury IB, EB” -zgodnie z § 4 ust. 6 uchwały.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunku lekarskim ma prawo wskazać we
wniosku o przyjęcie na te studia dodatkowo drugi kierunek, na który chciałby zostać zakwalifikowany w
ramach wolnych miejsc, wg obowiązujących dla danego kierunku warunków i trybu oraz
harmonogramu rekrutacji. Do preferowanych kierunków dodatkowych zalicza się:
▪ pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne – kierunki prowadzone na Wydziale Lekarskim i Nauk o
Zdrowiu,
▪ fizyka medyczna – kierunek prowadzony na Wydziale Fizyki i Astronomii,
▪ inżynieria biomedyczna – kierunek prowadzony na Wydziale Mechanicznym,
▪ biologia lub biotechnologia – kierunki prowadzone na Wydziale Nauk Biologicznych
Ewaluacja efektów uczenia się na kierunku lekarskim odbywa się zgodnie ze standardami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku
(Dz.U. 2019 poz. 1573)
W trakcie procesu kształcenia weryfikowany jest stopień osiągnięcia efektów uczenia się w obszarze
wiedzy poprzez egzaminy ustne i pisemne, obejmujące testy wielokrotnego wyboru z jedną
prawidłową odpowiedzią oraz więcej niż jedną prawidłową odpowiedzią, pytania otwarte z
odpowiedzią krótką, pytania opisowe, ocenę raportu z przeprowadzonych ćwiczeń. Osiągnięcia
efektów uczenia się w zakresie umiejętności praktycznych jest weryfikowane w formie oceny
czynności samodzielnie wykonywanych przez studenta, obejmujących analizę preparatu
mikroskopowego, analizę budowy morfologicznej ciała ludzkiego, analizę jakościową lub ilościową
materiału biologicznego, umiejętność przeprowadzenia i interpretowania określonych testów i badań
diagnostycznych. W przypadku wybranych przedmiotów (z grupy A i C) realizowane są egzaminy
praktyczne. Ocena umiejętności praktycznych w grupie przedmiotów E, F i H odbywa się na
podstawie obserwacji studenta w czasie ćwiczeń oraz egzaminu praktycznego.
W najbliższym roku akademickim planuje się przeprowadzenie pilotażowych egzaminów OSCE do
standaryzowanej oceny umiejętności w warunkach symulowanych (POWR.05.03.00-00-0084/18).
Osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych jest oceniane poprzez
obserwację studentów w trakcie zajęć klinicznych wymagających kontaktu z pacjentem oraz na
podstawie komunikowania się w grupie, zarówno w trakcie zajęć obligatoryjnych (nauki
behawioralne i społeczne) jak i fakultatywnych (moduł humanizacji medycyny). W module
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humanizacji medycyny na uwagę zasługują przedmioty umożliwiające nabywanie kompetencji
społecznych (psychologia a wyzwania współczesnej medycyny, kompetencje pracy w zespole, nauka
oparta na problemie, komunikacja interpersonalna i prawa pacjenta), na których omawiane są
doświadczenia w kontakcie z pacjentem, personelem medycznym, rodziną lub opiekunami pacjentów
oraz członkami zespołu terapeutycznego (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny) - nabywane
podczas zajęć klinicznych i praktyki wakacyjnej.
Od semestru zimowego roku 2019/2020 sprawdziany, zaliczenia i egzaminy pisemne odbywają się na
platformie e-learningowej Collegium Medicum (POWR 03.05.00-IP.08-00-PZ1/17). Przeprowadzanie
sprawdzianów i egzaminów ustnych oraz monitorowanie uczestników egzaminów i zaliczeń zdalnych
umożliwia udostępniona przez Uczelnię aplikacja google meet, w ramach platformy G-suite.
Weryfikacja efektów uczenia się w trakcie semestru oceniana jest przez zespół prowadzący zajęcia z
danego przedmiotu w formie zdefiniowanej w sylabusie tego przedmiotu.
Proces egzaminowania odbywa się w oparciu o Regulamin Studiów UZ, od semestru zimowego
2019/2020 także w oparciu o Zarządzenie nr 68 JM Rektora z dnia 6.05.2020 w sprawie zasad
przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz Regulamin egzaminowania Collegium Medicum UZ.
Wdrożenie platformy e-learningowej CM umożliwiło sprawne definiowanie pytań egzaminacyjnych
pod kątem sprawdzanego efektu uczenia się oraz źródła wiedzy. Student ma prawo do złożenia
zastrzeżenia po zakończeniu pisania egzaminu. Zastrzeżenie jest rozpatrywane w terminie do 3 dni
roboczych, w trakcie których egzaminator podejmuje decyzję co do zasadności zakwestionowania
pytania. Student ma także prawo do zakwestionowania sprawiedliwości oceny wystawionej w eindeksie, osoba odpowiedzialna za przedmiot ustosunkowuje się do zarzutów sformułowanych przez
studenta w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia studenta.
Po każdej zakończonej sesji egzaminacyjnej zostaje przeprowadzona analiza stopnia osiągnięcia
efektów uczenia się przez studentów.
Ewaluacji podlegają oceny studentów danego przedmiotu i rocznika. Analizie poddane są także
pytania egzaminacyjne pod kątem rozkładu odpowiedzi na poszczególne pytania w egzaminie.
W trakcie semestru nauczyciele informują na bieżąco studentów o ich postępach w nauce. Egzaminy
przeprowadzane na platformie e-learningowej CM umożliwiają studentowi uzyskanie wglądu w
wyniki egzaminu bezpośrednio po zakończeniu egzaminowania.
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dokonuje analizy sprawdzianów cząstkowych, pozostałych form
sprawdzania wiedzy oraz egzaminu i sporządza raport, który jest następnie analizowany przez
Wydziałową Radę ds. Kształcenia.
Po zakończonej sesji egzaminacyjnej przeprowadzona jest badanie ankietowe studentów, m. in. pod
kątem oceny metod sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Na podstawie analiz danych, raportów oraz ankiet wyciągane są wnioski dotyczące procesu ewaluacji
efektów uczenia się. Wydziałowa Rada ds. Kształcenia podejmuje działania naprawcze zgodnie z
polityką jakości przyjętą na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Od semestru zimowego 2018/2019 w Uniwersytecie Zielonogórskim został wdrożony system
elektronicznego dokonywania wpisów przez osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych form
zajęć (e-indeks). E-indeks jako zintegrowany z informatycznym systemem Dziekanat, który
umożliwia gromadzenie szczegółowych informacji związanych z przebiegiem studiów, w tym wyniki
zaliczeń i egzaminów, wpisy warunkowe, informacje o powtarzaniu przedmiotu, powtarzaniu
semestru, czy roku. Dane gromadzone w e-indeksie stanowią podstawę do sporządzenia suplementu
do dyplomu.
Zaliczanie kolejnych semestrów i lat studiów odbywa się zgodnie z Regulaminem Studiów UZ z 2019
roku (rozdział 4. Zaliczenie semestru studiów, z §20-41) oraz ujętymi w sylabusach zasadach realizacji
przedmiotów. Zgodnie z §25 Regulaminu studiów UZ terminy egzaminów ustala w porozumieniu ze
studentami egzaminator. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala Dziekan uwzględniając

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

18

propozycje egzaminatorów i podaje do wiadomości studentów nie później niż dwa tygodnie przed
rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
Studenci kierunku lekarskiego począwszy od III roku kształcenia przystępują do zaliczeń i egzaminów
po zakończeniu realizacji bloku klinicznego.
Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie
oraz rozwój i doskonalenie kadry
Polityka kadrowa Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, zgodnie ze strategią rozwoju Uniwersytetu
Zielonogórskiego (Karta celów strategicznych w obszarze badań naukowych; Strategia rozwoju UZ do
2020 r. przyjęta Uchwałą nr 67 Senatu 19 grudnia 2012 r.), ukierunkowana jest na:
▪ Wspieranie rozwoju kadry badawczo-dydaktycznej, a w szczególności zdobywanie tytułów i stopni
naukowych oraz na pozyskiwanie nowych samodzielnych pracowników spoza Uniwersytetu
Zielonogórskiego zatrudnianych w UZ jako podstawowym miejscu pracy i zatrudnianie
wysokospecjalistycznej kadry z uznanych ośrodków naukowych w Polsce. Dotyczy to szczególnie
liderów zespołów badawczych o wysokiej aktywności publikacyjnej, skuteczności w uzyskiwaniu
grantów badawczych oraz o wysokich kompetencjach klinicznych, którzy są zatrudniani w Szpitalu
Uniwersyteckim.
▪ Zwiększenie udziału pracowników w międzynarodowych programach naukowo-badawczych.
Polityka prowadzona przez władze Uczelni i Collegium Medicum ma zachęcać pracowników
Wydziału do uczestnictwa w programach międzynarodowych i projektach NCN i odpowiednio
promować taką aktywność.
Rekrutacja kadry prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), z uwzględnieniem
kryteriów określonych w Obwieszczeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego,
farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. 2018, poz. 345).
Proces rekrutacji obejmuje zatrudnienie kierownika katedry, następnie członków zespołu zgodnie ze
zdefiniowanymi potrzebami badawczo-dydaktycznymi i wymaganiami wobec kandydata:
(kompetencje naukowe oraz zawodowe - specjalizacja lekarska w zakresie nauk medycznych
właściwych dla prowadzonych zajęć, doświadczenie dydaktyczne). Pozyskiwanie kandydatów odbywa
się w drodze konkursów otwartych (ogłoszenie rekrutacyjne strona UZ i strona MNiSW) zgodnie z
art.119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce -Dz.U. 2018, poz. 1668).
Podejmowane są także próby pozyskiwania wartościowej kadry, dzięki współpracy badawczej,
klinicznej i szkoleniowej z towarzystwami naukowymi, instytutami badawczymi lub uczelniami w
kraju i za granicą. Wybór kandydatów konkursowych jest dokonywany poprzez analizę kryteriów
selekcyjnych: Curriculum vitae, doświadczenie akademickie i kliniczne, dorobek naukowy i rozmowę
kwalifikacyjną. Istotna jest także rekomendacja kierownika jednostki uczelnianej oraz oddziału
klinicznego.
W przypadku nauk klinicznych, proces rekrutacji jest prowadzony przy konsultacji z Prezesem Szpitala
Uniwersyteckiego lub innych jednostek medycznych. Kierownik katedry jest rekomendowany do
funkcji kierownika oddziału klinicznego, przez zespół ekspercki - w skład którego wchodzą Prorektor
ds. Collegium Medicum oraz Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych. Prezes Szpitala Uniwersyteckiego
jest zobowiązany rekrutować kandydatów na funkcję kierownika oddziału klinicznego po uzyskaniu
zgody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego (Załącznik 1; Zasady i tryb przeprowadzania konkursów
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na stanowisko kierownika, ordynatora oddziałów klinicznych). Zgodnie z Umową o zarządzanie par.2
ust. 2 Obowiązki kierownika: Kierownik oddziału klinicznego współpracuje z Dyrektorem Instytutu
Nauk Medycznych, Dziekanem WLNZ CM UZ oraz kierownikiem Katedry UZ w zakresie: organizacji
procesu kształcenia na poziomie klinicznym w prowadzonym oddziale klinicznym, uczestniczy w
zebraniach organizacyjnych Katedry zwoływanych przez kierownika Katedry.
Dokładny przebieg procesu rekrutacji kadry badawczo-dydaktycznej reguluje wewnętrzna procedura,
nad którą pieczę sprawuje grupa ekspercka, której przewodniczy Prorektor ds. Collegium Medicum.
Poziom zrekrutowanej kadry jest oceniany ex post, po upływie roku jest dokonywana hospitacja zajęć
przez kierownika katedry lub przedstawiciela zespołu dziekańskiego zgodnie z Zarządzeniem nr 92
Rektora UZ z dnia 6 października 2014 r. oraz analiza i ocena pracy badawczo-dydaktycznej zgodnie z
Uchwałą nr 298 Senatu UZ z dnia 21 listopada 2018 r. Przy ocenie nauczyciela brana jest również pod
uwagę ocena studentów dokonana za pomocą kwestionariusza ankiety on-line zgodnie z
Zarządzeniem nr 48 Rektora UZ z dnia 04 marca 2020 r.
Aktualnie kadrę Collegium Medicum stanowi 181 nauczycieli zatrudnionych w ramach umowy o
pracę: 14 profesorów tytularnych, 21 doktorów habilitowanych, 64 doktorów oraz 79 lekarzy i 3
magistrów. Kadra posiada dorobek naukowy w dziedzinie nauki medyczne i/lub odpowiednie
doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z określoną specjalnością w zakresie nauk
medycznych, prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizację lekarską odpowiadającą
przedmiotom realizowanym w grupach E, F i H), co zapewnia realizację założonych efektów uczenia
się dla wszystkich grupach przedmiotów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji wskazanych
w standardzie kształcenia dla kierunku lekarskiego.
Kadrę uzupełnia 6 samodzielnych pracowników nauki, 9 doktorów oraz 51 lekarzy, zatrudnionych na
umowy cywilno-prawne prowadzących zajęcia głównie w grupach przedmiotów E i F.
Dużym doświadczeniem w kształceniu studentów na kierunkach medycznych legitymują się także
nauczyciele akademiccy (łącznie dwudziestu) z innych wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego
(Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Ekonomii i Zarzadzania oraz
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego).
Kadra badawczo-dydaktyczna Collegium Medicum wykazuje się wysoką aktywnością publikacyjną i co
niezwykle istotne, angażuje studentów w realizowane projekty badawcze.
Aktualnie w CM realizowane są następujące granty badawcze:
Projekt grantowy „Z bonem po innowacje 2.0!" w ramach nr RPLB.01.02.00-08-0002/17 Działanie 1.2
– Rozwój przedsiębiorczości III Typ projektu, Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy. Oś
Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020. Beneficjent: Vismed Sp. z o.o. S.k.;
kwota dotacji 100 000PLN. Kierownik naukowy projektu: dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ (Katedra
Fizjologii Stosowanej i Klinicznej). Grant zrealizowany w 2019 z efektami publikacyjnymi dla CM UZ.
Projekt NCN Preludium 15, Nr 2018/29/N/NZ2/02454: Korelacja infekcji HPV z poziomem ekspresji
mRNA we wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy; okres realizacji 2019-2023r, kwota finansowania
– 150.000PLN. Kierownik grantu: mgr Justyna Pisarska (Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej).
Projekt ABM nr 2020/ABM/01/00030: "Test diagnostyczny oparty o ocenę stężeń arsenu we krwi
oraz genotypy w redukcji ryzyka raków u kobiet za pomocą diety." Koordynator i główny wykonawca
projektu w UZ – Dr hab. n. med. Tomasz Huzarski, prof. UZ
Projekt EU w ramach HORIZON 2020: RIVER-EU: Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the
European Region - Engaging Underserved Communities. SC1-BHC-33-2020
Koordynator projektu na Polskę – Prof. dr hab. n. med. Maria Gańczak
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Warto też podkreślić, że jedenastu lekarzy specjalistów zatrudnionych w Collegium Medicum pełni
rolę konsultantów wojewódzkich w następujących specjalnościach: gastroenterologia dziecięca,
chirurgia onkologiczna, kardiochirurgia, radioterapia onkologiczna, hematologia, diabetologia,
medycyna nuklearna, neurochirurgia, psychiatria, radiologia i diagnostyka obrazowa, anestezjologia i
intensywna terapia, jeden zaś specjalista pełni funkcję konsultanta krajowego (medycyna
paliatywna).
Ponadto pracownicy Collegium Medicum są członkami licznych komisji naukowych i doradczych:
Prof. dr hab. med. Maciej Zabel
- przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
- członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN
- przewodniczący Komitetu Sterującego INOMED – NCBiR
- członek Zespołu Ekspertów ds. Wdrożeń NCBiR
Prof. dr hab. med. Marek Spaczyński
- członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Lekarskim KRAUM od 2021 r.
Prof. dr hab. med. Maciej Banach
- członek Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP (od 12 lutego 2021 r.)
Prof. Jerzy T. Marcinkowski
- członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk (od 1998-nadal)
- członek Komitetu Ergonomii przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (od 1998 – nadal)
- członek Komisji Klimatu, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza przy Oddziale Polskiej Akademii
Nauk w Poznaniu (od 2019 – nadal)
Dr med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus
- Główny Specjalista ds. zdrowia publicznego w Departamencie Ochrony Zdrowia Lubuskiego Urzędu
Marszałkowskiego (od 2017-nadal)
Pracownicy Collegium Medicum pełnią także funkcję redaktorów naczelnych czasopism naukowych:
(1) Problemy Higieny i Epidemiologii, (2) Hygeia Public Health, (3) Oswoić Tropik (poprzednia nazwa
czasopisma: Medicus Mundi Polonia), (4) Archives of Medical Science, (5) AMS-Atherosclerotic
Diseases, (6) AMS-Civilization Dideases oraz AMS-Aging, (7) Cardiovascular Continuum, (8) Palliative
Medicine in Practice oraz (9) Central European Journal of Urology oraz przewodniczących i członków
zarządów towarzystw naukowych:
Prof. dr hab. med. Maciej Banach - przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego,
Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego;
Prof. dr hab. med. Maria Gańczak - wiceprezydent Sekcji Kontroli Zakażeń Europejskiego
Towarzystwa Zdrowia Publicznego (od 2018-nadal);
Prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski -wiceprezes Polskiego Towarzystwa Higieny (od 2018nadal), wiceprezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (od
2018 – nadal);
Prof. dr hab. med. Łukasz Dzieciuchowicz - przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa
Chirurgów Polskich;
Dr hab. med. Dawid Murawa, prof. UZ - prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (od
2020 - nadal);
Dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ -wiceprezes ds. Naukowych Polskiego Towarzystwa
Medycyny Sportowej;
Dr hab. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ - z-ca Przewodniczącego Poznańskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego;
Dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof.UZ -członek zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego
Towarzystwa Mikrobiologów (od 2014 – nadal);
Dr hab. med. Paweł Golusiński, prof. UZ -członek zarządu Towarzystwa Otolaryngologów, Foniatrów
i Audiologów Polskich;
Dr n. med. Paweł Jarmużek - członek zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa,
Przewodniczący Oddziału Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów;
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Dr n. med. Róża Poźniak-Balicka - wiceprzewodnicząca Lubuskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Onkologii (od 2019-nadal), Członek Zarządu Głównego (Komisja Rewizyjna) Polskiego Towarzystwa
Radioterapii Onkologicznej (od 2019-nadal);
Dr n. med. Wojciech Wierzchołowski - przewodniczący Oddziału Lubuskiego Polskiego Lekarskiego
Towarzystwa Radiologicznego.
Kadra Colegium Medicum stale podnosi swoje kompetencje zawodowe i naukowe m. in w ramach
kursów i szkoleń realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - w
ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe
programy szkół wyższych, realizowane zgodnie z harmonogramem projektu. W programie POWR
03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 realizowanych jest 9 kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, w
programie POWR 03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 realizowane są 24 kolejne kursy i szkolenia rozwijające
wiedzę i umiejętności pracowników.
Szkolenia kadry odbywają się także w ramach programów POWR.05.03.00-00-0084/17,
POWR.05.03.00-00-0002/18 w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie
5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych - Monoprofilowe i Wieloprofilowe Centrum
Symulacji Medycznej. Szkolenia te mają na celu przygotowanie kadry naukowo-dydaktycznej do
prowadzenia zajęć w warunkach symulacji medycznej.
Nowozatrudnieni nauczyciele akademiccy są kierowani na kurs pedagogiczny, którego program
obejmuje zagadnienia związane z wyznaczaniem celów, realizacji treści programowych
innowacyjnymi metodami i środkami nauczania oraz organizacji procesu dydaktycznego. W ramach
kursu rozwijane są umiejętności związane z budowaniem relacji nauczyciel-student, pracy z grupą i
sposobu wdrażania klasycznych i nowoczesnych metod dydaktycznych.

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 4:
W miesiącach marzec-kwiecień 2020 roku zostały przeprowadzone przez pracowników Centrum
Komputerowego szkolenia z zakresu obsługi narzędzi nauczania na odległość. Zostały także
opracowane instrukcje obsługi i użytkowania tych narzędzi w procesie dydaktycznym.
Przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021, został przeprowadzony cykl kursów
przygotowujących nauczycieli akademickich do korzystania z narzędzi platformy G-Suite: Google
meet i Classroom. Dodatkowe szkolenia zostały zrealizowane dla kadry Collegium Medicum.
Merytorycznego wsparcia w zakresie wykorzystania tych narzędzi udziela Pełnomocnik ds.
Kształcenia Zdalnego, który pełni także cotygodniowe dyżury wg harmonogramu umieszczonego na
stronie http://ksztalcenie.uz.zgora.pl/html/pelnomocnik_zdalne.php
Zarówno w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, jak i przed rozpoczęciem roku
2020/2021 został przeprowadzony także cykl szkoleń z zakresu obsługi platformy e-learningowej CM,
jednocześnie stałego wsparcia merytorycznego i technicznego udziela Koordynator ds. Platformy elearningowej CM UZ.

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów
oraz ich doskonalenie
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu prowadzi kształcenie na kierunkach medycznych w oparciu o bazę
własną Collegium Medicum, bazę ogólnouczelnianą, bazę Szpitala Uniwersyteckiego oraz bazę obcą
innych podmiotów medycznych na podstawie porozumień i umów zawartych pomiędzy Rektorem
Uniwersytetu Zielonogórskiego a dyrektorami i prezesami szpitali, wojewódzkiej stacji pogotowia
ratunkowego i innych jednostek medycznych.
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Baza własna Collegium Medicum obejmuje kilkanaście budynków mieszczących sale wykładowe,
seminaryjne, laboratoria oraz pracownie symulacji medycznych.
Dziekanat zajmuje budynek F, który mieści się na terenie Szpitala Uniwersyteckiego.
Sale wykładowe mieszczą się w budynkach A2, A26, A29, laboratoria w budynkach A6, A10, A26, A29
oraz budynku O, które zlokalizowane są lub w pobliżu Szpitala Uniwersyteckiego oraz na jego terenie.
Wszystkie sale wyposażone są w sprzęt multimedialny, w przypadku laboratoriów, wyposażone są w
infrastrukturę i aparaturę specjalistyczną wykorzystywaną zarówno do zajęć praktycznych, jak i do
badań naukowych. Budynki bazy własnej i ogólnouczelnianej spełniają kryteria przystosowania
architektonicznego do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wyposażone są w nowoczesne
windy, przestronne korytarze, podjazdy.
Centrum Symulacji Medycznej (budynek A22) jest kompleksem wysoko-specjalistycznych pracowni o
niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. CSM mieści się w czterokondygnacyjnym budynku. Trzy górne
kondygnacje zajmują skomputeryzowane pracownie wyposażone w zaawansowane technologicznie
symulatory, fantomy i trenażery: blok operacyjny, szpitalny oddział ratunkowy, sala porodowa, sala
intensywnej terapii, sala umiejętności chirurgicznych, sala podstawowych oraz zaawansowanych
zabiegów resuscytacyjnych, sale umiejętności technicznych, sale do debriefingu, sala komputerowa
na 30 stanowisk oraz sale do egzaminów OSCE, na parterze znajduje się symulator ambulansu oraz
sala wykładowa.
Sale wykładowe i sale laboratoryjne (baza własna i baza ogólnouczelniana) na potrzeby zajęć
dydaktycznych rezerwowane są drogą elektroniczną – przez system informatyczny Dziekanat 2.3.
Baza ogólnouczelniana. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu wykorzystuje bazę dydaktyczną innych
wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego - budynek A-8: laboratorium pomiarów fizykochemicznych
oraz budynek A-29: laboratoria i pracownie fizyki medycznej.
Baza własna - kliniczna. Wydział Lekarski Nauk o Zdrowiu wykorzystuje do kształcenia
przedklinicznego i klinicznego infrastrukturę Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze, który decyzją radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego, został przekształcony ze
Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze w spółkę z o.o. w dniu 18 sierpnia 2017 r., w której
większościowym udziałowcem jest UZ. Szpital dysponuje 706-cioma łóżkami w 21 oddziałach
klinicznych. W jego strukturze funkcjonują także: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład
Diagnostyki Obrazowej oraz Zakład Patomorfologii. Szpital Uniwersytecki jest też podstawowym
miejscem realizacji wakacyjnych praktyk zawodowych dla studentów kierunków medycznych.
Baza obca - kliniczna. Zajęcia praktyczne i praktyki wakacyjne z wykorzystaniem bazy obcej są
realizowane na kierunku lekarskim w oparciu o porozumienia zawierane przez JM Rektora z daną
jednostką medyczną. Wśród jednostek zamiejscowych wymienić należy: Wielospecjalistyczny Szpital
w Gorzowie Wielkopolskim, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie,
Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Ciborzu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia
Dzieci i Młodzieży w Zaborze, 105 Szpital Wojskowy w Żarach.
Zawarte porozumienia określają warunki współpracy oraz organizacji harmonogramu zajęć (dojazdy
studentów, bazę noclegową). Studenci mają także możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych
prowadzonych w jednostkach zamiejscowych.
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego jest nowoczesną biblioteką naukową pełniącą również
funkcję ośrodka informacji naukowej. Zapewnia pełny dostęp do usług i zasobów w formie
tradycyjnej i zdalnej opartej na źródłach elektronicznych i zasobach sieciowych. Biblioteka
Uniwersytecka jest miejscem przyjaznym dla wszystkich użytkowników, którzy pragną korzystać z jej
zasobów. Dzięki udogodnieniom urbanistycznym i architektonicznym została przystosowana do
obsługi osób z niepełnosprawnościami. Rokrocznie pracownicy biblioteki organizują szkolenia
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biblioteczne kierowane do całej społeczności akademickiej, a w szczególności do studentów
pierwszych lat. W listopadzie 2020r zorganizowano i rozpoczęto cykl szkoleń zdalnych pod wspólnym
tytułem „Zasoby elektroniczne dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego jako źródło
informacji dla nauk medycznych”.
Biblioteka daje użytkownikom możliwość różnorodnego kontaktu. Osobiście lub poprzez media
elektroniczne mogą oni zgłaszać propozycje zakupu konkretnego tytułu lub wydawnictw z danej
dziedziny nauki, zarówno w działach otwartych, jak i zamkniętych. Do dyspozycji użytkowników są
stanowiska komputerowe, przy których można korzystać z internetu, katalogu komputerowego
biblioteki oraz elektronicznych baz danych. Czytelnicy mogą korzystać z przeznaczonych do tego
miejsc pracy w obszarze strefy wolnego dostępu, a także z 10 kabin pracy indywidualnej i 5 sal pracy
zespołowej. W budynku Biblioteki jest dostępny internet bezprzewodowy. Na uwagę zasługują
również dodatkowe usługi oferowane przez bibliotekę, do których należą wypożyczalnia
międzybiblioteczna, czy Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA, która udostępnia
cyfrowe postaci książek i czasopism należących do zbiorów Biblioteki Narodowej.
Według regulaminu udostępniania zbiorów i usług biblioteki, obowiązującego w czasie zajęć
odbywających się w trybie stacjonarnym, studenci mogą korzystać nie tylko ze zbiorów
magazynowych, ale też z książek zgromadzonych w strefie wolnego dostępu. Znajdują się tam
podręczniki o pojedynczej sygnaturze, których nie można wypożyczyć na zewnątrz, ale można
bezpłatnie skanować i przesyłać automatycznie na własną skrzynkę pocztową (w tym celu biblioteka
użytkownikom udostępnia 11 profesjonalnych skanerów) oraz książki, które można wypożyczać
samodzielnie za pomocą urządzeń samoobsługowych.
W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią przygotowana została oferta zdalnego
korzystania z usług sieciowych oferowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką , a także wprowadzona
nowa usługa zdalnego zamawiana cyfrowych kopii artykułów z czasopism oraz fragmentów książek
na potrzeby studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych.
Zdalne usługi oferowane przez Bibliotekę Uniwersytecką opisane są w załączniku, pod adresem:
http://www.bu.uz.zgora.pl/images/aktualnosci/udost%C4%99pnianie26a.pdf
Zamawianie elektronicznych kopii ze zbiorów bibliotecznych
http://www.bu.uz.zgora.pl/images/aktualnosci/BU_Zamawianie.pdf
Zbiory biblioteczne z zakresu medycyny liczą ponad 11.5 tys. książek oraz 61 tytułów czasopism w
wersji drukowanej. Czytelnicy mogą korzystać z kilkudziesięciu tysięcy dokumentów elektronicznych
zgromadzonych w zasobach sieciowych biblioteki oraz zawartości baz danych z zakresu medycyny i
pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych: Medline (EBSCO), Health Source: Consumer Edition (EBSCO),
Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO), AHFS Consumer Medication Information (EBSCO),
Nursing & Allied Health Premium (ProQuest), Coronavirus Research Database (ProQuest), Career
Technical Education Database (ProQuest), Education Database (ProQuest), Social Science Database
(ProQuest), także baz Dissertations & Theses (ProQuest), Acadamic Research Source eBooks &
Journals (EBSCO). Mogą korzystać z baz Wirtualnej Biblioteki Nauki - Elsevier, Springer, Wiley, Oxford,
Nature, Science, Cambridge, baz ACS (American Chemical Society), AIP/APS, JSTOR, Lex i Legalis, baz
bibliometrycznych Web of Science (w tym Medline) i Scopus, EPO Global Patent Index, zawartość 52
tys. e-norm, a także otwartych zasobów medycznych w wersji cyfrowej (m.in. PUB-MED, Med.- tube
itp.).
W 2019 roku biblioteka przeznaczyła na zakup podręczników medycznych 48.789 zł i zakupiła 610
książek; w 2020 roku przeznaczono na ten cel 65.100 zł, zakupiono 800 egzemplarzy; budżet
przeznaczony na zakup książek dla studentów Collegium Medicum w roku 2021 wynosi 60.000 zł.
Zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej są monitorowane przez zespół dziekański pod kątem zasobów baz
czasopism naukowych oraz dostępności literatury obowiązkowej i uzupełniającej wskazanej w
sylabusach przedmiotów i na wniosek osoby odpowiedzialnej a przedmiot poprzez Katalog on-line.
Zasoby biblioteczne uzupełniane są systemowo przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego
oraz indywidualnie na wniosek osoby odpowiedzialnej za przedmiot.
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Platforma e-learningowa Collegium Medicum (PECM) powstała w ramach realizacji programu POWR
03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 w oparciu o platformę Moodle. Wdrożenie platformy pierwotnie było
zaplanowane na październik 2020 roku, zgodnie z harmonogramem programu POWR. Wybuch
pandemii COVID-19 oraz konieczność rozpoczęcia kształcenia zdalnego przyspieszyły ten termin,
skutkiem czego było uruchomienie jej już w marcu 2020r. W zasobach platformy zostały umieszczone
kursy z materiałami opracowanymi dla studentów oraz nauczycieli. Zasoby te są stale rozwijane,
podobnie jak możliwości funkcjonalne narzędzia. W platformie osadzony jest także moduł SPICES
służący zintegrowanemu nauczaniu przedmiotów podstawowych, przedklinicznych i klinicznych.
Platforma jest miejscem, w którym umieszczone są dokumenty niezbędne do realizacji zajęć oraz do
komunikacji synchronicznej prowadzonej w niewielkich grupach (np. konsultacje, czy spotkania z
opiekunami roku).
PECM jest też narzędziem służącym do przeprowadzenia ewaluacji efektów uczenia się studentów,
umożliwia analizę wyników uzyskanych przez studentów oraz weryfikację stopnia trudności
poszczególnych pytań oraz całych testów zaliczeniowych i egzaminacyjnych. PECM funkcjonuje na
bezpiecznym, wewnętrznym serwerze CM UZ, a jej administratorzy mają podpisane oświadczenia
przygotowane przez dział prawny UZ o zachowaniu poufności odnoszące się do zadań związanych z
egzaminowaniem i archiwizacją danych,.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 5:
Powołanie Szpitala Uniwersyteckiego w dniu 19 czerwca 2017 roku umożliwiło dwustronną
współpracę z Collegium Medicum przede wszystkim w zakresie kształcenia klinicznego zgodnie z
Ustawą 2.0 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 454 ust. 1 i ust. 2
Przygotowanie infrastruktury Uczelni pod potrzeby kierunku lekarskiego zaplanowano w kilku
etapach, które są sukcesywnie wdrażane. Dotychczas zrealizowano:
(1) Przystosowanie bazy uczelnianej i szpitalnej do potrzeb realizacji programu kierunku lekarskiego,
którym objęto: budynek nauk morfologicznych oraz patologii, zespół laboratoriów naukowych
podstaw medycyny, laboratorium szpitalne (diagnostyka laboratoryjna), budynek dziekanatu (sale
seminaryjne i obsługa studenta) oraz budynek Wydziału Nauk Biologicznych (biologia molekularna,
mikrobiologia, parazytologia) – finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (RPLB.04.02.01-08-004/14, RPLB.04.02.01-08-006/14)
(2) Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej – obejmujące kompleks wysokospecjalistycznych
pracowni o niskiej, pośredniej i wysokiej wierności służących do realizacji zaawansowanych metod
symulacyjnych.
(3) Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – wysokospecjalistyczny kompleks szpitalny w którym od
grudnia 2020 uruchomiony został szpital tymczasowy dla pacjentów zarażonych SARS-CoV-2, liczący
170 łóżek.
(4) Poszerzenie bazy badawczo-dydaktycznej o kolejne powierzchnie w budynkach A8 i A29 w
kampusie A, w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala Uniwersyteckiego,

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
Na podstawie art. 23 ust. I ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zarządzeniu nr 209 z dnia 2
listopada 2020 roku powołał Zespół do spraw rozwoju Collegium Medicum, którego głównym celem
jest zapewnienie dynamicznego, zrównoważonego rozwoju szeroko pojętej infrastruktury niezbędnej
do realizacji programów dla kierunków medycznych.

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

25

Zespół ten m.in realizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym ukierunkowaną na
doskonalenie programów studiów zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem interesariuszy
zewnętrznych, jak również na umożliwienie studentom udziału w walce z pandemią COVID-19.
Główne cele i zakres prac Zespołu dotyczą także: (1) planowania i monitorowania kierunku rozwoju
infrastruktury (2) poszukiwania i zatrudniania liderów tworzonych zespołów klinicznych (kierowników
tworzonych Katedr i Klinik), co przekłada się na zwiększenie zakresu usług medycznych realizowanych
w Szpitalu Uniwersyteckim oraz szpitalach, z którymi zostały podpisane porozumienia o współpracę.
Wymiernym efektem współpracy ze szpitalami w regionie są innowacyjne operacje prowadzone
przez Zespoły Katedry Chirurgii i Onkologii oraz Katedry Otolaryngologii i Chirurgii SzczękowoTwarzowej do których mieszkańcy regionu nie mieli dotychczas dostępu w tutejszych szpitalach, a
także udział studentów-wolontariuszy w organizacji szpitala tymczasowego oraz w niesieniu pomocy
ofiarom pandemii COVID-19.
Do najważniejszych interesariuszy zewnętrznych należą:
▪ Jednostki ochrony zdrowia ujęte na stronie internetowej
https://www.wlnz.uz.zgora.pl/index.php?wspolpraca-1
W ramach współpracy odbywają się spotkania i konsultacje mające na celu dopracowanie
warunków prowadzenia zajęć klinicznych, w tym także treści nauczania, dostępu do pacjentów
oraz formy zajęć. Tworzone są jednostki kliniczne podwyższające jakość kształcenia w oparciu o
bazę zewnętrzną. Nawiązywana jest współpraca w obszarach rozwoju naukowego kadry i
studentów.
▪ Samorząd Województwa Lubuskiego, który jest jednym z głównych inicjatorów powstania
kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim i nieustannie wspiera organizacyjnie i
materialnie zarówno kierunki medyczne, jak i studentów. Co roku przyznawana jest dotacja z
budżetu Samorządu Województwa w wysokości 3 mln zł w ramach umowy nr 4/2018 z dnia 19
lutego 2018 r., która umożliwia dynamiczny rozwój Collegium Medicum poprzez finansowanie
zatrudnienia wysoko wyspecjalizowanej kadry medycznej. Samorząd Województwa Lubuskiego od
czterech lat jest także fundatorem stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego (oraz
pielęgniarstwa), którzy po zakończeniu studiów podejmą pracę w placówkach medycznych
zlokalizowanych w regionie lubuskim http://lubuskie.pl/news/24076/806/Stypendia-dlaprzyszlych-lekarzy-po-raz-drugi/d,news-bootstrap/. Ponadto, w 2020 roku Samorząd
Województwa Lubuskiego ufundował nagrody dla studentów wolontariuszy biorących czynny
udział w bezpośredniej walce z pandemią COVID-19 w Szpitalu Tymczasowym.
▪ Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze współpracuje z Collegium Medicum realizując wspólnie
szereg szkoleń i kursów doskonalących wiedzę i umiejętności praktyczne, w których również
uczestniczą studenci kierunku lekarskiego. Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej są zapraszani na
posiedzenia Wydziałowych Komisji ds. Kształcenie poświęcone doskonaleniu programu studiów.
Ważnym wsparciem dla działalności naukowej kadry Collegium Medicum było opiniowanie
wniosków badawczych (nauczycieli i studentów) przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Izbie
Lekarskiej w Zielonej Górze do 2019 r., tj. do czasu powołania Komisji Bioetyki przy Collegium
Medicum.
▪ Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze jest partnerem, z
którym realizowane są zadania związane z poszerzaniem kompetencji studentów.
Interesariusze zewnętrzni są członkami Rady Programowej kierunku lekarskiego.
Do najważniejszych interesariuszy wewnętrznych w zakresie kształcenia klinicznego należy Szpital
Uniwersytecki powołany w dniu 18 sierpnia 2017 r. realizujący kształcenie kliniczne na większości
oddziałów szpitalnych. Kadra Szpitala Uniwersyteckiego jest zaangażowana w organizację i realizację
zajęć w Centrum Symulacji Medycznej. Dzięki ścisłej współpracy studenci mogą się kształcić w oparciu
o wiedzę, umiejętności i zaplecze prężnie rozwijających się zespołów medycznych. Z władzami
Szpitala i kierownikami zespołów prowadzone są konsultacje w zakresie organizacji zajęć, rozwoju
naukowo-klinicznego kadry oraz zatrudniania nauczycieli akademickich posiadających stopnie
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naukowe (doktorzy, doktorzy habilitowani, profesorowie). Ścisła współpraca umożliwia określenie
wspólnych kierunków rozwoju w zakresie opieki medycznej, kształcenia dyplomowego i
podyplomowego.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 6:
Przy współpracy z Okręgową Izbą Lekarską realizowane są badania naukowe, które miały wpływ na
powołania Komisji Bioetycznej przy Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu (Zarządzenie Rektora UZ Nr
20 z dnia 9 kwietnia 2019 r.).
Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na
kierunku
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego dotychczas na
kierunku lekarskim nie prowadził kształcenia w języku angielskim, ale Collegium Medicum wystąpiło z
wnioskiem do Educational Commission For Foreign Medical Graduates (ECFMG) o możliwość
rekrutacji studentów w programie anglojęzycznym.
Kompetencje nauczycieli akademickich Collegium Medicum oraz nowo zatrudnianych pracowników
weryfikowane są pod kątem doświadczenia w prowadzeniu zajęć na kierunkach medycznych w języku
angielskim. Stworzono również możliwość podnoszenia kompetencji językowych poprzez organizację
kursów języka angielskiego medycznego, realizowanych w programie POWR 03.05.00-IP.08-00PZ1/17 w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie
Zielonogórskim.
Uniwersytet Zielonogórski otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for
Higher Education). Od 1 stycznia 2014 roku, w oparciu o tzw. Politykę Europejską (Erasmus Policy
Statement) Collegium Medicum UZ realizuje projekty w ramach tego programu. Wydziałowy
koordynator ds. programu Erasmus+ i współpracy międzynarodowej wspiera studentów kierunku
lekarskiego UZ ubiegających się o zrealizowanie części programu studiów na uczelniach
zagranicznych. W latach 2016-2021 16 studentów kierunku lekarskiego skorzystało z oferty programu
Erasmus+ i podjęło kształcenie w następujących uczelniach: Uniwersytet Claude Bernard
Lyon/Francja, Uniwersytet Karola Praga/Czechy, Ernst von Bergmann Klinik Poczdam/Niemcy, LVRKlinik Bonn/Niemcy, Hospital de la Croix Rousse/Francja, Poza programem Erasmus+ studenci WLNZ
realizują inne formy umiędzynarodowienia studiów, na przykład staże kliniczne w Klinice Chirurgii
Humboldt-Universität zu Berlin, czy udział w wolontariacie misyjnym w Kenii pod patronatem
Stowarzyszenia Leczymy z Misją.
Zagraniczne praktyki kliniczne realizowane są także w Słowacji, na Tajwanie, w Tajlandii, Chorwacji,
Hiszpani, Portugali i Indonezji ramach programu organizowanego przez ogólnopolską organizację
zrzeszającą studentów i młodych lekarzy IFMSA-Poland Oddział Zielona Góra.
Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim prowadzone są działania mające na celu promowanie
kierunku lekarskiego w ramach partnerstwa między Województwem Lubuskim, a Krajem
Związkowym Brandenburgia oraz między Województwem Lubuskim, a Wolnym Krajem Związkowym
Saksonią. Aktualnie prowadzone są uzgodnienia dotyczące możliwości odbywania przez studentów
praktyk wakacyjnych w Ernst von Bergmann Klinik Gruppe w Poczdamie i Medicus Cottbus GmbH.

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 7:
Rejestracja Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w katalogu World Directory of Medical Schools
https://search.wdoms.org/home/SchoolDetail/F0005223 umożliwia jego rozpoznawalność na świecie
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dzięki współpracy WDOMS z takim organizacjami, jak World Federation for Medical Education oraz
Foundation for Advancement of International Medical Education and Research. Absolwentom WLNZ
ułatwi nostryfikację dyplomu lekarza poza krajami UE, zwłaszcza w USA i w Kanadzie.

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia
Program studiów na kierunku lekarskim opiera się na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty
laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573). Celem realizacji
programu jest wykształcenie absolwenta zgodne ze standardami, potrzebami rynku i otoczenia
społecznego, ukształtowanie kompetencji zawodowych i społecznych zgodnie z zasadami etyki
zawodowej a także przygotowanie absolwenta do pracy w obszarze dynamicznie rozwijającej się
dziedziny nauki.
Temu nadrzędnemu celowi służą realizowane treści programowe, formy zajęć, liczebność grup i
stosowane metody nauczania, infrastruktura i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli
akademickich. Program studiów kierunku lekarskiego WLNZ CM UZ obejmuje łącznie 5760 godzin i
360 punktów ECTS i realizowany jest w trakcie 12 semestrów. Rekrutacja na poziomie 60 studentów
stacjonarnych i 60 studentów niestacjonarnych stwarza możliwość zindywidualizowanych warunków
studiowania.
Podczas pierwszych dwóch lat studiów studenci rozwijają swoje kompetencje w czasie zajęć
praktycznych w 10-osobowych grupach, dających możliwość kształcenia opartego na problemie oraz
stosowania klasycznych i zaawansowanych metod badawczych w naukach medycznych w ramach
przedmiotów obowiązkowych. Przedmioty z grup A-C, w tym Medycyna oparta na dowodach
naukowych (30 godzin wykładów) oraz zajęcia fakultatywne: Techniki informatyczne w morfometrii
(30 godzin ćwiczeń), Nauka oparta na problemie (30 godzin ćwiczeń), kształtują umiejętność
samodzielnego stawiania przez studentów hipotez i formułowania wniosków oraz dobrze
przygotowują do samodzielnej pracy badawczej.
Nauki kliniczne (grupa E, F i H) realizowane są przede wszystkim w oparciu o zajęcia praktyczne, przy
relatywnie niedużym udziale wykładów (21%). Ostatnie dwa semestry studiów przeznaczone są na
praktyczne nauczanie kliniczne (970 godzin i 60 punktów ECTS). Nadrzędnym celem realizowanego
programu, jest wykształcenie absolwenta kierunku lekarskiego, który posiada wiedzę i umiejętności
praktyczne na wysokim, ponadstandardowym poziomie, umożliwiające samodzielną pracę w
zawodzie lekarza.
Oprócz zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów, studenci CM UZ korzystają z
dodatkowej oferty edukacyjnej, której celem jest przybliżenie aktualnych trendów w naukach
medycznych w kraju i za granicą. W roku 2019 zainicjowany został cykl Wykłady Mistrzów z powodu
pandemii w bieżącym roku akademickim realizowany zdalnie). W 2021 odbyły się dwa wykłady: Pana
Profesora Tomasza Brzozowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Pana Profesora
Petera Konturka z Uniwersytetu Erlangen-Norymberga w Niemczech, przeprowadzone za
pośrednictwem aplikacji Google meet.
Istotnym wsparciem jest sfinansowanie przez Prezydenta Miasta studentom VI roku kursu
przygotowującego do złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (Więcej niż LEK) na medycznym
portalu edukacyjnym.
Uniwersytet Zielonogórski wspiera także studentów i pracowników w procesie kształcenia zdalnego
zapewniając bezpłatny dostęp do platform informatycznych, dostęp do bibliotecznych baz danych
on-line oraz do platformy e-learningowej i do sieci bezprzewodowej EDURoam i Hot-Spotów.
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Obsługę administracyjną studentów prowadzi 6-osobowy zespół dziekanatu poprzez
wielopoziomowy system informatyczny Dziekanat 2.3. Studenci oraz pracownicy mogą kontaktować
się bezpośrednio w wyznaczonych godzinach, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub za
pomocą systemu PracNet/StudNet. Wyznaczono dyżury pracy dziekanatu w soboty dla studentów
niestacjonarnych. Pracownicy dziekanatu podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w
wewnętrznych szkoleniach oraz w szkoleniach prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych
dotyczących m.in. zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w
roku akad. 2016/2017 (wrzesień 2016), Pierwsze Ogólnopolskie Forum Dziekanatów 05.12.2017 SGH
Warszawa, Nowe mechanizmy postępowania administracyjnego w indywidualnej sprawie
studenckiej" (październik 2017), Szkolenie RODO (maj 2018), Studenci-cudzoziemcy na uczelni
(czerwiec 2018), Wprowadzenie modułu e-indeks (czerwiec 2018), Obsługa studenta z
niepełnosprawnością, komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością (marzec 2021),
Szkolenie z wprowadzania w UZ bezdziennikowego systemu kancelaryjnego (marzec 2021).
Od września 2021 na Uniwersytecie Zielonogórskim uruchomione zostanie Centrum Obsługi Studenta
(COS) z wydzielonymi Biurami Obsługi Studenta (BOS). Studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o
Zdrowiu będą obsługiwani w dedykowanym im biurze (BOS_4), którego lokalizacja pozostanie w
dotychczasowym budynku Dziekanatu na terenie Szpitala Uniwersyteckiego
Uczelnia zapewnia studentom wsparcie materialne w formie:
▪ pomocy materialnej poprzez stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz
zapomogi (art.11 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu
Zielonogórskiego - załącznik do zarządzenia nr 58 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z
dnia 25 września 2018 r.),
▪ zapewnia zakwaterowanie w domach studenckich, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia
nr 56 Rektora UZ z dnia 10 czerwca 2013 r. Uczelnia dysponuje 1547 miejscami w 6
akademikach. We wszystkich domach studenckich jest dostęp do Internetu w ramach
programu EduRoam (Education Roaming) z pełnym dostępem do elektronicznych zasobów
Biblioteki Uniwersyteckiej.
Informacje o pomocy materialnej są umieszczone na stronie Uczelni i Wydziału. Studenci I roku
otrzymują broszurę „Informacje dla osób ubiegających się o pomoc materialną” wraz z decyzją o
przyjęciu na studia. O terminie składania wniosków informowani są dodatkowo na spotkaniu
organizacyjnym. Na stronie Wydziału są dostępne dokumenty dot. pomocy materialnej
http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/swiadczeniadla-studentowi-doktorantow.
Infrastruktura badawczo-dydaktyczna Uniwersytetu Zielonogórskiego i kliniczna Szpitala
Uniwersyteckiego, bliska lokalizacja obu jednostek, dostępność nauczycieli poprzez kontakt
bezpośredni (konsultacje/dyżury), pocztę elektroniczną lub za pomocą systemu PracNet/StudNet
sprzyjają rozwojowi społecznemu i naukowemu studentów kierunku lekarskiego. Studenci inicjują i
koordynują wydarzenia, których celem jest integracja środowiska zawodowego i społecznego. Działania
te sprzyjają budowaniu więzi społecznych rozwijaniu umiejętności praktycznych, organizacyjnych i
naukowych.
Infrastruktura badawcza (laboratoryjna), oprócz celów związanych z realizacją programu studiów, jest
wykorzystywana w działalności 30 Studenckich Kół Naukowych.
Pieczę nad działalnością młodych naukowców sprawują koordynatorzy SKN wybrani spośród
nauczycieli akademickich o dużym doświadczeniu w dzieleniu się wiedzą.
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Studenci angażują się w pracę oddziałów szpitalnych realizując zadania badawcze poszczególnych
projektów naukowych. Studenci dodatkowo podejmują pracę wolontariacką w oddziałach szpitalnych
(Zielona Góra, Gorzów, Nowa Sól) oraz w tymczasowym szpitalu covidowym.
Od 2018 roku organizowane są warsztaty dotyczące projektowania doświadczeń i pisania prac
naukowych przeznaczone dla studentów i pracowników CM oraz Szpitala Uniwersyteckiego.
Na uwagę zasługują sukcesy studentów kierunku lekarskiego osiągnięte w ostatnim czasie
Studenci kierunku lekarskiego uczestniczą czynnie w realizowanych przez nauczycieli spotkaniach
naukowych i projektach badawczych, inicjując badania własne, które już dwukrotnie (2018r., 2019r.)
zostały nagrodzone Laurem Naukowca (Przedsiębiorcze Koło Naukowe IFMSA Poland Oddział Zielona
Góra, Studenckie Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej i Studenckie Koło Naukowe Profilaktyki i
Promocji Zdrowia 36,6). W bieżącym roku akademickim, pod nadzorem merytorycznym prof. dr hab.
Marii Gańczak, studenci V roku zaangażowali się w przeprowadzenie wykładów kierowanych do
uczniów szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego, w których omawiano tematykę
związaną z zakażeniem wirusem SARS-CoV2. Interaktywne wykłady edukacyjne „Z koroną Ci nie do
twarzy zostały objęte honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz
Prorektora ds. Collegium Medicum, a także uzyskały poparcie Kuratorium Oświaty w Gorzowie
Wielkopolskim.
W ostatnim czasie studenci kierunku lekarskiego CM zdobyli prestiżowe nagrody i wyróżnienia:
- Nagroda Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w sesji prac studenckich
podczas XXIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Kraków
16.09.2020 r.) dla studentów SKN Kardiologii Interwencyjnej,
- udział w finale Międzynarodowego Konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej - Spin Your Thesis luty 2020 (studenci - Jakub Szczepański, Jakub Goławski z SKN Medycyny Kosmicznej),
- II miejsce w sesji ustnej prac studenckich na Ogólnopolskiej Konferencji Wakcynologicznej, (maj
2019, Rzeszów) dla studentów SKN Chorób Wewnętrznych,
- III miejsce podczas sesji plakatowej podczas XXVII Sympozjum Bromatologicznego (Poznań 2728.06.2019) dla studentów SKN Radioterapii
- III miejsce w sesji case report niezabiegowy podczas Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w
Szczecinie, 31.05.2020 dla Karoliny Demczuk ze SKN Chorób Wewnętrznych.
- Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021 – Pan
Eryk Wacka – student IV roku kierunku lekarskiego
Publikacje naukowe studentów z wysoką punktacją z ostatniego roku akademickiego:
1. Biomed Res Int 2020 (70 pkt) – współautor student Eryk Wacka.
2. Int J Mol Sci 2020 (140 pkt) - pierwszy autor studentka Milena Matuszczak.
3. Cent European J Urol 2020 (70 pkt), pierwszy i drugi autor studentki Agata Stężewska,
Magdalena Stężewska.
4. Archives of Medical Sciences 2020 (70 pkt) – pierwszy i drugi autor studenci Jędrzej Dragan i
Jagoda Kania.
5. Archives of Medical Sciences 2020 (70 pkt) – studenci Katarzyna Lewicka i Adrianna Bureta
6. Am J Case Rep 2021 (70 pkt) – pierwszy autor student Rafał Motyka.
7. BMC Public Health. 2021 (100 pkt) – Oskar Pasek, Łukasz Duda-Duma, Dawid Świstara
Sukcesy organizacyjne studentów
Pomimo pandemii studenci angażują się w organizację wydarzeń naukowych i edukacyjnych, takich jak:
- ogólnopolska konferencję naukową - „Ogólnopolskie Forum Kół Naukowych” - listopad 2019,
organizacja wraz z Katedrą Chorób Układu Nerwowego (SKN Neurochirurgii)
- międzynarodowa konferencja pt: Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie” – organizator
Centrum Leczenia dzieci i młodzieży w Zaborze, luty 2020 (SKN Psychiatrii)
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- I Lubuski Dzień Onkologii (24 października 2020) - SKN Onkologii Kliniczne
- ogólnopolska debata online pod hasłem „Jak współpraca Rządu z sektorem prywatnym
uniezależniła USA od Rosji” (26.05.2020 r.) - współorganizacja z Polskim Towarzystwem Medycyny
Kosmicznej (SKN Medycyny Kosmicznej)
Mobilność międzynarodową studentów i nauczycieli akademickich koordynuje Biuro Współpracy z
Zagranicą w powiązaniu z Wydziałowym Koordynatorem ds. Współpracy z Zagranicą. W bieżącym
roku z oferty programu ERASMUS+ skorzystało trzech studentów, którzy realizują program czwartego
roku studiów na Uniwersytecie Karola w Pradze. Na stronie Wydziału znajduje się pełna informacja
dotycząca ERASMUS+ oraz przekierowanie do jednostek podstawowych UZ koordynujących wymianę
krajową i międzynarodową.
Bardzo ważnym wsparciem w zakresie mobilności studentów kierunków medycznych jest prężna
działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Oddział Zielona Góra
http://ifmsa.pl/kim-jestesmy/oddzialy, które w trakcie roku akademickiego podejmuje wiele stałych
inicjatyw na terenie Uniwersytetu, ale także na terenie miasta Zielona Góra, w okresie wakacyjnym
zaś realizuje misję wspierania mobilności studentów organizując staże i praktyki wakacyjne w różnych
krajach oraz przyjmując studentów kierunków medycznych z uczelni medycznych z całego świata.
Działania integracyjne wspólnoty studenckiej zapewnia Parlament Studencki Uniwersytetu
Zielonogórskiego, który jest organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego, wybieranym przez
studentów wszystkich wydziałów UZ na 2 letnią kadencję. Działalność Parlamentu Studenckiego UZ
opiera się na przepisach Ustawy o Prawo Szkolnictwie Wyższym (art. 202) oraz Regulaminu
Parlamentu Studenckiego UZ. Do Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego
regularnie wybierani są studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, pełniąc ważne funkcje,
obecnie studentka II kierunku lekarskiego, pełni rolę Przewodniczącej Komisji ds. Kontaktów
Pozauczelnianych.
W maju 2020 roku została powołana Wydziałowa Rada Studentów Collegium Medicum (Rada
Medyków), która liczy 15 studentów z kierunków medycznych wybranych w wolnych wyborach.
WRSCM organizacyjnie i materialnie jest wspierana przez Dziekana WLNZ (udostępnienie pokju 2.02
w budynku Dziekanatu na siedzibę Rady, wyposażenie biura) Działalność Rady wyraża się we
wspieraniu inicjatyw studentów, obronie interesów studenckich, reprezentowaniu społeczności
studentów przed władzami WLNZ oraz CM.
Współpraca z Parlamentem Studenckim http://www.samorzad.uz.zgora.pl/ oraz Wydziałową Radą
Studentów Collegium Medicum realizuje się także w zakresie przedsiębiorczości i aktywnego szukania
pracy.
Studenci uzyskują wsparcie w zakresie przedsiębiorczości i aktywnego szukania pracy dzięki
działalności Biura Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego www.bk.uz.zgora.pl, które organizuje Targi
pracy, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week), publikuje listę
„Absolwent Extra” promując najlepszych absolwentów Uniwersytetu ułatwiając im znalezienie
dobrego pracodawcy. Studenci WLNZ spotykają się z przedstawicielem Biura Karier UZ na początku
roku akademickiego na spotkaniu organizacyjnym, na którym są informowani o działalności i ofercie
Biura, zamieszczanej także na stronie internetowej WLNZ oraz wysyłanej na konta studenta w
systemie StudNet. W bieżącym roku akademickim Biuro Karier UZ przeprowadzi Targi Pracy w formie
zdalnej, w tym w odrębnym terminie dla absolwentów Collegium Medicum.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim zostały wypracowane zasady rozwiązywania konfliktów. Reguluje je
Statut zwłaszcza w odniesieniu do postępowania dyscyplinarnego. Regulamin Studiów odnosi się
także do sytuacji spornych w zakresie uzyskanej oceny końcowej.
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Na Uniwersytecie Zielonogórskim funkcjonuje przyjęty w 2016 roku Regulamin przeciwdziałania
mobbingowi (Zarządzenie Rektora UZ nr 7 z dnia 27 stycznia 2016 r. ), który reguluje procedury w
przypadku zaistnienia dyskryminacji i mobbingu.
Jednocześnie prowadzone są działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu, działania
antydyskryminacyjne i antymobbingowe. Działania te kierowane są do studentów oraz do różnych
grup społeczności akademickiej, w tym do osób z niepełnosprawnościami.
System wsparcia dla różnych grup studentów zapewnia Pełnomocnik Rektora ds. Równego
Traktowania na Uniwersytecie Zielonogórskim, który prowadzi działania m. in. w zakresie:
▪ zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji i nierównego traktowania
▪ wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w procesie dydaktycznym
▪ przystosowania i opracowania materiałów dydaktycznych i naukowych w formie dostępnej dla
studentów z niepełnosprawnościami
▪ włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne uczelni oraz powołania Rady Studentów
Niepełnosprawnych.
Od kwietnia 2020 Uczelnia udostępniła nr telefonu pomocy psychologicznej dla studentów i
pracowników UZ: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?pomoc-specjalistow-dla-studentowi-pracownikow-uz
W bieżącym roku akademickim zainicjowany został cykl indywidualnych spotkań rozwojowych dla
studentów kierunku lekarskiego: Relacja lekarz-pacjent.pdf
W Collegium Medicum zostały opracowane procedury zgłaszania skarg, mające na celu uzyskanie
przejrzystości w definiowaniu spraw i ich rozwiązywaniu. Skargi kierowane do Dziekana i Prodziekana
ds. Studiów i Studentów, składane są przez starostę, przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów
Collegium Medicum, oraz indywidulane - w formie pisemnej bezpośrednio lub w formie
elektronicznej na adres biurodziekana@cm.uz.zgora.pl w nagłówku maila należy umieścić tytuł
SKARGA.
Konflikty i skargi są rozpatrywane w zależności od charakteru sprawy według poniższych procedur:
- skargi dotyczące realizacji zajęć są kierowane w pierwszej kolejności do osoby odpowiedzialnej za
przedmiot
- skargi dotyczące spraw bieżących indywidualnego studenta, grupy studenckiej lub całego rocznika
kierowane są w pierwszej kolejności do opiekuna roku
- skargi dotyczące spraw całego rocznika bądź grupy studenckiej wyższej wagi bądź takie, których nie
udało się rozwiązać na poziomie osoby odpowiedzialnej za przedmiot lub opiekuna roku – składane
poprzez starostę, osobę odpowiedzialną za przedmiot lub opiekuna roku do zespołu dziekańskiego
- skargi dotyczące spraw ogólnych dotyczących grupy studentów – składane poprzez Radę Medyków
do zespołu dziekańskiego
- skargi dotyczące zespołu dziekańskiego – składane są na ręce Prorektora ds. Collegium Medicum
- indywidulane skargi i wnioski – składane pisemnie do Prodziekana ds. Studiów i Studentów –
Kolegium Dziekańskie (regularne posiedzenia raz w tygodniu)
- spotkania kolegium dziekańskiego z rocznikami (na stałe w kalendarzu ze studentami pierwszych
roczników w październiku, z pozostałymi rocznikami listopad oraz w trakcie roku akademickiego na
wniosek studentów)
Ponadto, studenci mają zapewnione wsparcia Parlamentu Studenckiego UZ dzięki działalności
Rzecznika Praw Studenta przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który interweniuje w
przypadkach patologii i łamania praw studentów na uczelniach oraz podejmuje liczne działania
prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów.
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Kontakt jest możliwy za pomocą Centrum Wsparcia Studentów: helpdesk.psrp.org.pl. Studenci mogą
zgłaszać swoje uwagi dotyczące jakości kształcenia poprzez system anonimowych ankiet
analizowanych przez Wydziałową Radę ds. Kształcenia.

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji
i osiąganych rezultatach
Informacje dotyczące programu studiów, warunków jego realizacji na kierunku lekarskim na Wydziale
Lekarskim i Nauk o Zdrowiu znajdują się na stronie internetowej Collegium Medicum oraz na stronie
Uniwersytetu
Zielonogórskiego
zakładka
BIP
http://ksztalcenie.uz.zgora.pl/html/plany_programy.php, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce. W uporządkowanych zakładkach znajdują się informacje i dokumenty
dotyczące programu studiów, efektów uczenia się oraz katalogów przedmiotów w ogólnouczelnianym
systemie SylabUZ.
Na stronie CM udostępnione są: regulamin studiów, organizacja roku akademickiego, plany zajęć,
regulamin pomocy materialnej, informacje o miejscach w domach studenckich oraz o
ubezpieczeniach studenckich, a także informacje o prowadzonych kierunkach, studenckich kołach
naukowych, zasadach organizacji praktyk zawodowych. Na stronie dostępne są też wzory
dokumentów i wniosków niezbędnych w trakcie realizacji studiów.
Oddzielna zakładka zawiera informacje przeznaczone dla kandydatów na studia.
Strona Collegium Medicum zawiera informacje dotyczące struktury organizacyjnej, informacje o
wewnętrznym systemie zapewnienia jakości kształcenia, skład Wydziałowej Rady ds. Kształcenia,
Rady Programowej, Rady Wydziału, Rad dyscyplin, Zespołu do spraw rozwoju Collegium Medicum.
W odrębnej zakładce umieszczono instrukcje odnoszące się do postępowania w sytuacjach zagrożeń
– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 października 2018 r. w
sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2090)
W związku z pandemią COVID-19 na stronie zostały umieszczone dodatkowe zakładki SARS-CoV-2,
pomoc psychologiczna dla studentów oraz uwagi studentów dotyczące zajęć zdalnych
Uzupełnieniem strony internetowej jest platforma e-learningowa CM, która zawiera informacje i
dokumenty dostępne dla studentów i pracowników CM UZ po zalogowaniu się (np. protokoły z analiz
ankiet, czy informacje odnoszące się do realizacji poszczególnych przedmiotów z programu studiów.
Informacje dotyczące zmian w zakresie organizacji kształcenia podejmowane przez JM Rektora UZ
(np. godziny rektorskie) lub Dziekana (np. godziny dziekańskie, zmiany terminu wykładu/ćwiczeń itp.)
są przesyłane na konta pocztowe studentów w systemie StudNet, zamieszczane na stronie
internetowej w Aktualnościach i na platformie e-learningowej CM oraz przekazywane starostom
poszczególnych roczników.
Dostęp studenta do wyników ewaluacji efektów uczenia się jest zapewniony poprzez indeks
elektroniczny, który umożliwia studentowi dostęp do wyników zaliczeń i egzaminów wpisanych przez
nauczyciela akademickiego. Stanowi także narzędzie komunikacji w przypadku kwestionowania oceny
przez studenta.
Użycie platformy CM do ewaluacji efektów uczenia się daje studentom natychmiastowy wgląd w
wynik sprawdzianu, zaliczenia i egzaminu testowego, co znacząco skróciło czas oczekiwania studenta
na informację.
Źródłem informacji dotyczącej regulacji i wydarzeń ogólnouczelnianych jest strona UZ, strona CM
zawiera zakładkę przekierowującą czytelnika do strony UZ. Informacje na temat osiągnięć i
działalności prowadzonej w Collegium Medicum umieszczane są w „aktualnościach” a wybrane z nich
są publikowane w „Miesięczniku Społeczności Akademickiej” UZ. Uzupełniającym źródłem informacji
i promocji działań Collegium Medicum są audycje i wywiady realizowane we współpracy z rozgłośnią
radiową Radio Index.
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Biuro Promocji UZ corocznie wydaje zaktualizowane informatory o kierunkach prowadzonych na
Uniwersytecie oraz ulotki informacyjne, właściwe dla każdego wydziału, kolportowane w szkołach
średnich, placówkach oświatowych oraz w czasie promocji uczelni w regionie.
WLNZ CM UZ bierze udział w Festiwalach Nauki, Targach Absolwenta, organizuje Dni Otwartych
Drzwi udostępniając infrastrukturę na bazie której realizowany jest program pierwszych lat studiów
(anatomia, histologia, fizjologia).
W ubiegłym roku akademickim został zrealizowany program promocyjny we współpracy z IFMSA
„Drzwi na wpół otwarte” przeprowadzony w formie zdalnej.
W bieżącym roku akademickim promocja Wydziału zarejestrowana zostanie w ramach Wirtualnego
Tygodnia Otwartego realizowanego przez Biuro Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Na początku każdego roku akademickiego dla studentów pierwszych lat organizowane są spotkania
informacyjne z władzami Wydziału, opiekunami roku, pracownikami administracji, przedstawicielem
Parlamentu Studenckiego i Biura Karier UZ. Przeprowadzane są również spotkania ze studentami
pierwszego roku na temat praktyk zawodowych oraz ze studentami III-VI roku na temat kształcenia
klinicznego. Opiekunowie danych roczników są zobowiązani do spotkań ze studentami przynajmniej
dwa razy do roku. W trakcie roku akademickiego organizowane są spotkania informacyjne z
przedstawicielami Działu Współpracy z Zagranicą i wydziałowym koordynatorem ds. współpracy z
zagranicą dotyczące Programu Erasmus+.
Zgodnie z zaleceniami ZO PKA, strona jest uaktualniana, a w drugim kwartale roku 2021 zostanie
wdrożony projekt nowej strony internetowej obejmujący stronę główną oraz wszystkie Wydziały
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 9:
Ocena publicznego dostępu do informacji odbywa się przez analizę ankiet zadowolenia z warunków
studiowania wypełnianą przez absolwentów oraz wydziałową ankietę zadowolenia z warunków
studiowania wypełnianą po każdym roku studiów.
Treści zawarte na stronie i ich dostępność analizuje Dziekan oraz Koordynator ds. Promocji Collegium
Medicum
Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd
i doskonalenie programu studiów
Główne cele i założenia polityki jakości kształcenia określa dokument Polityka Jakości Kształcenia
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rekomendacje - przyjęta na posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości
Kształcenia 13 lutego 2017 r. Wszystkie obszary polityki jakości w nim zawarte stanowią wytyczne do
doskonalenia koncepcji i jakości kształcenia na kierunku lekarskim, a stopień i zakres podjętych
działań podlega okresowym ewaluacjom.
Wydział wdrożył wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia umożliwiający projektowanie,
zatwierdzanie, systematyczne monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów zgodnie z
założeniami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK), przyjętego Uchwałą
Senatu nr 577 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania
Jakości Kształcenia (wraz z załącznikiem).
Na mocy Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego JM Rektor powołał Wydziałową Radę ds. Kształcenia
na kadencję 2020/2024 (Zarządzenie Nr 151 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1
października 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowej Rady ds. Kształcenia w Collegium
Medicum).
Zgodnie z zaleceniami ZO PKA (w odpowiedzi na ocenę programową przeprowadzoną w dniach 1516.10.2019r.) JM Rektor powołał Radę Programową kierunku lekarskiego liczącą 36 osób (w tym 10
interesariuszy zewnętrznych i 5 interesariuszy wewnętrznych - studentów). Rada Programowa
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analizuje i opiniuje programy studiów, analizuje wyniki oceny jakości kształcenia oraz rekomenduje
Dziekanowi działania podnoszące jakość kształcenia.
Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego dysponuje
następującymi narzędziami:
- Ankieta Oceny Prowadzącego Zajęcia
- Ankieta Zadowolenia z Warunków Studiowania
- Ankieta Oceny Studiów Podyplomowych
- Ankieta Oceny Praktyk
- Ankieta Okresowej Oceny Programu Studiów - profil ogólnoakademicki
- Ankieta Okresowej Oceny Programu Studiów - profil praktyczny
- Ankieta Okresowej Oceny Programu Studiów podyplomowych
- Karta hospitacji zajęć dydaktycznych
W ramach doskonalenia polityki jakości kształcenia, w lutym 2021 roku JM Rektor UZ powołał
Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia, mający na celu wypracowywanie metod i
procedur kształtujących jakość nauczania.
Collegium Medicum przeprowadza dodatkową coroczną ankietyzację z użyciem ankiety zadowolenia
z warunków studiowania oraz ankiety oceny przedmiotu/prowadzącego.
Analiza ankiety zadowolenia z warunków studiowania umożliwia monitorowanie infrastruktury
dydaktycznej i technicznej, planu zajęć, działalności biblioteki (w tym oceny dostępności
podręczników), poziomu obsługi studentów przez pracowników dziekanatu i pozwala na podjęcie
odpowiednich działań zmierzających do usunięcia zauważonych nieprawidłowości.
Projektowanie i dokonywanie zmian w programach studiów odbywa się zgodnie z zasadami
przyjętymi przez Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia (USZJK), który określa i
rekomenduje zmiany w programach studiów wynikające z aktów prawnych MEiN oraz MZ. Uwagi
dotyczące programu studiów zgłaszane do WRdsK przez nauczycieli akademickich, interesariuszy
zewnętrznych prowadzących zajęcia dydaktyczne, studentów są analizowane i zgłaszane do
zaopiniowania Rady Programowej i Wydziałowej Rady ds. Kształcenia. Program studiów kierunku
lekarskiego poddawany jest ewaluacji przez interesariuszy wewnętrznych (nauczycieli i studentów, w
tym Wydziałową Radę Studentów Collegium Medicum UZ,) oraz zewnętrznych, będących członkami
Rady programowej kierunku lekarskiego i jest weryfikowany zgodnie z harmonogramem
przedstawionym w kryterium nr 2 niniejszego Raportu.
Studenci, jako główni interesariusze wewnętrzni biorą udział w ustalaniu programu studiów na
każdym etapie prac: począwszy od ankiet diagnozujących, poprzez obrady Rady Programowej oraz
Wydziałowej Rady ds. Kształcenia, kończąc na obradach i głosowaniu Uczelnianej Rady ds.
Kształcenia.
Osoby odpowiedzialne za przedmiot dokonują corocznej analizy sposobów oceny efektów uczenia
się oraz dokonują aktualizacji sylabusów przedmiotu zgodnie w najnowszymi osiągnięciami nauki i
praktyki klinicznej. Szczególną uwagę zwraca się na wykorzystanie właściwych sposobów weryfikacji
efektów uczenia się uzyskiwanych w czasie studiów na poziomie przedmiotu.
Po zakończonej sesji egzaminacyjnej zimowej i letniej zostaje przeprowadzona analiza wyników
uzyskanych przez studentów. W trakcie semestru nauczyciele są zobowiązani do raportowania
dłuższej absencji oraz niepowodzeń studentów w trakcie trwania semestru.
Uniwersytet Zielonogórski każdego roku przygotowuje raport z monitorowania karier zawodowych
absolwentów. Działaniami związanymi z przeprowadzeniem badania koordynuje Biuro Karier z
wykorzystaniem ankiety wysyłanej drogą elektroniczną do wszystkich absolwentów UZ, którzy
wyrazili na to zgodę. Ankieta składa się z kilku części: metryczki, motywów wyboru uczelni i oceny
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uczelni, sytuacji zawodowej, celów życiowych i opinii o sobie. Składa się z pytań zamkniętych,
skategoryzowanych, umożliwiających wnioskowanie i porównywanie. Celem badania jest ocena
dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Zebranie danych i opinii na temat
satysfakcji absolwentów oraz ich pozycji na rynku pracy, pozwala poznać związki zachodzące
pomiędzy treściami programów kształcenia, procesem studiowania, efektami kształcenia, z
przebiegiem karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na podstawie analizy
ankiet przygotowywany jest raport o losach zawodowych absolwentów, przedstawiany władzom
uczelni i wydziałów. Raport jest dostępny w serwisie AbsolwentEXTRA → Monitorowanie karier
zawodowych
absolwentów
UZ
pod
adresem
http://www.absolwent.uz.zgora.pl/index.php?monitorowanie. Do tej pory opublikowano 6 edycji
raportu pt. „Wizerunek Uniwersytetu Zielonogórskiego, ocena efektów kształcenia oraz własnej
aktywności ekonomicznej w przekonaniach absolwentów”. Wyniki raportu są analizowane w Raporcie
ewaluacji procesu kształcenia na wydziale i brane pod uwagę w dostosowaniu programów studiów
do zmieniających się wymogów rynku pracy. Analiza dotychczasowego sposobu monitorowania
losów absolwentów spowodowała podjęcie działań zmierzających do opracowania nowej ankiety
koncentrującej się na odtworzeniu aktywności zawodowej absolwentów (lub jej braku) w kontekście
uzyskanego wykształcenia i kwalifikacji. Służy to doskonaleniu procesu dydaktycznego i działań
podejmowanych przez uczelnię związanych z wejściem absolwentów na rynek pracy. Kierunek
lekarski – ze względu na brak absolwentów – dotąd nie podlegał tej ewaluacji.

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 10:
Monitorowanie procesu kształcenia odbywa się poprzez analizę: Ankieta oceny przedmiotu (z zakresu
nauk podstawowych) oraz Ankieta oceny zajęć klinicznych, Ankiety zadowolenia ze studiowania - po
każdym roku studiów (działanie zapobiegawcze w odpowiedzi na ocenę programową
przeprowadzoną w dniach 20-21 stycznia 2017 r.).
Systematyczne spotkania zespołu dziekańskiego ze studentami poszczególnych roczników od
października 2020 oraz przedstawicielami Wydziałowej Rady Studentów Collegium Medicum od
momentu jej powołania w maju 2020 roku mają na celu wymianę spostrzeżeń i umożliwiają szybkie
reagowanie na ewntulane nieprawidłowości w procesie kształcenia.
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów
Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem
szczegółowych kryteriów oceny programowej

Czynniki zewnętrzne

Czynniki wewnętrzne

POZYTYWNE
▪ nieduże limity przyjęć (60 studentów studia
stacjonarne i 60 studentów niestacjonarne)
umożliwiają
indywidualny
rozwój
kompetencji zawodowych i naukowych
studentów
▪ młoda kadra akademicka pracowników
samodzielnych o dużym potencjale rozwoju
zawodowego z doświadczeniem naukowym i
klinicznym zdobytym w dobrych jednostkach
badawczych w kraju i za granicą
▪ nowoczesna, rozwijająca się infrastruktura
Uczelni i forma praktyczna prowadzonych
zajęć w małych grupach pozwala na
indywidualizację kształcenia i rozwija
zainteresowanie dyscypliną naukową
▪ informatyzacja obsługi studenta: StudNet,
PracNet, e-indeks, dostęp do elektronicznych
zasobów
Biblioteki
Uniwersyteckiej,
platforma e-learningowa CM, usprawnia
komunikację i realizację zadań dydaktycznych
▪ wsparcie ze strony władz oraz innych
wydziałów Uczelni
▪ powołanie
Szpitala
Uniwersyteckiego
stanowiącego podstawową bazę kliniczną
Uczelni oraz Rady Klinicystów Szpitala
Uniwersyteckiego
▪ zatrudnienie kadry medycznej jednostek
zewnętrznych współpracujących z Wydziałem
w drodze porozumienia zabezpiecza kadrowo
i klinicznie proces kształcenia i zapewnia
kompetencje
do
prowadzenia
poszczególnych przedmiotów
▪ wsparcie finansowe i organizacyjne władz
samorządowych dla Uczelni i studentów
umożliwiające trwały rozwój kształcenia
medycznego
▪ uzyskanie statusu członka stowarzyszonego
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni
Medycznych

NEGATYWNE

▪ brak kształcenia w języku angielskim
▪ trudności w nawiązaniu współpracy z
nowymi partnerami ERASMUS+, co
ogranicza liczbę wyjeżdżających studentów
▪ część kadry dydaktycznej jest zatrudniona
na Uniwersytecie Zielonogórskim jako
dodatkowym miejscu pracy
▪ niewielka liczba przyznanych projektów
badawczych realizowanych w ramach
grantów finansowanych przez NCN i NCBiR

▪ niewielkie doświadczenie akademickie
kadry lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego
stwarza konieczność zatrudniania kadry z
zewnątrz, co z kolei wymaga dodatkowych
nakładów organizacyjnych i finansowych
▪ baza kliniczna oparta częściowo
szpitalach
zlokalizowanych
miejscowościach poza siedzibą Uczelni

na
w

▪ niski wskaźnik liczby lekarzy przypadający
na 10 tys. mieszkańców
▪ pandemia COVID-19 stwarzająca problemy
organizacyjne i zwiększająca koszty
realizacji programu studiów

▪ uzyskanie
finansowania
rozwoju
infrastruktury i kompetencji kadry w ramach
programu POWR.03.05 oraz POWR.05.03
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Część III. Załączniki
Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów
1. Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku3

Poziom studiów

Rok
studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Dane sprzed

Dane sprzed
3 lat

3 lat

Bieżący rok
akademicki

Bieżący rok
akademicki

I
I stopnia

II
III
IV

II stopnia

jednolite studia
magisterskie

I
II
I

60

59

47

39

II

55

56

39

49

III

48

52

38

33

IV

52

55

39

V

46

36

VI

51

Razem:

212

319

121

196

Tabela 2. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.)4

Nazwa wskaźnika

Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 12 semestrów/
ocenianym kierunku na danym poziomie
360 punktów ECTS
Łączna liczba godzin zajęć

5760

3

Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów
(z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym
kierunku).
4

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie.
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia

211

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów

272

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne

12

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

18

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)

20

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych
studiach przewiduje praktyki)
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego.

600 godzin
20 punktów ECTS
60

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.

1./--/*

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach
niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

2./--/*

*- aktualny program kierunku lekarskiego nie przewiduje zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. W pandemii w formie zdalnej prowadzone są wykłady, seminaria, zajęcia
fakultatywne oraz część zajęć praktycznych - zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia
Ministra i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,
farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika
medycznego (Dz.U. 2020 poz. 581) – w roku akademickim 2019/2020 oraz Rozporządzenia Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty,
pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2020
poz. 1881).
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Tabela 3. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową
w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów5
Nazwa zajęć/grupy
zajęć
Anatomia
Histologia z
embriologią
Biochemia z
elementami chemii
Biofizyka
Biologia molekularna
Biostatystyka
Cytofizjologia
Fizjologia z
elementami fizjologii
klinicznej
Medycyna oparta na
dowodach
naukowych
Farmakologia z
toksykologią
Genetyka
Immunologia
Mikrobiologia
Parazytologia
Elementy
patofizjologii
Patologia
Dermatologia

Choroby
wewnętrzne diabetologia
Choroby
wewnętrzne –
endokrynologia
Choroby
wewnętrzne gastroenterologia

Forma/formy zajęć
wykład/laboratorium
wykład/laboratorium

Łączna liczna godzin zajęć
Liczba
punktów
stacjonarne/niestacjonarne ECTS
180/180
16
120/120

9

120/120

9

60/60

5

45/45

4

45/45
15/15

3
1

180/180

17

30/30

2

130/130

12

60/60

5

75/75

6

75/75

6

30/30

1

30/30

2

130/130

11

45/45

2

wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne

30/30

2

wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne

30/30

2

wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne

35/35

2

wykład/laboratorium/
seminarium
wykład/laboratorium
wykład/laboratorium/
seminarium
wykład/laboratorium
seminarium
wykład/laboratorium

wykład

wykład/ćwiczenia/
seminarium
wykład/laboratorium
wykład/laboratorium/
seminarium
wykład/laboratorium/
seminarium
wykład/laboratorium
seminarium
wykład/laboratorium/
seminarium
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne

5

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie.
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Choroby
wewnętrzne hematologia
Choroby
wewnętrzne kardiologia
Choroby
wewnętrzne nefrologia
Choroby
wewnętrzne –
pulmonologia
Choroby zakaźne i
pasożytnicze
Diagnostyka
laboratoryjna
Farmakologia
kliniczna
Geriatria
Medycyna
paliatywna
Medycyna rodzinna
Neonatologia
Neurologia
Onkologia
Pediatria
Choroby
wewnętrzne
Psychiatria
Rehabilitacja
Anestezjologia
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecięca
Chirurgia
naczyniowa
Chirurgia neurochirurgia

wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne

35/35

2

wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne

60/60

4

wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne

35/35

2

wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne

30/30

2

60/60

4

75/75

6

30/30

1

30/30

1

45/45

3

45/45

3

30/30

2

70/70

4

70/70

4

170/170

11

70/70

5

75/75

4

30/30

2

75/75

4

70/70

4

60/60

4

40/40

2

45/45

3

wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/laboratorium
wykład/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
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Chirurgia
onkologiczna
Chirurgia –
torakochirurgia
Urologia
Ginekologia i
położnictwo
Kardiologia
interwencyjna i
kardiochirurgia
Medycyna nuklearna
Medycyna
ratunkowa
Okulistyka
Ortopedia z
traumatologią
Otolaryngologia
Diagnostyka
obrazowa
Transplantologia
Higiena i
epidemiologia
Medycyna sądowa
Zdrowie publiczne
Praktyczne
nauczanie kliniczne
Razem:

wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium/
zajęcia kliniczne
wykład/seminarium
wykład/laboratorium
wykład/laboratorium
wykład
zajęcia kliniczne

60/60

4

30/30

2

50/50

3

180/180

9

40/40

2

20/20

1

45/45

3

60/60

4

60/60

4

60/60

4

60/60

4

10/10

1

35/35

2

60/60
15/15

4
1

970/970

60

4470/4470

322

Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających
Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie elektronicznej)
1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz §
3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).
2. Obsadę zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest
ocena.
3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze
roku akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów.
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4. Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy zajęć
wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz opiekunów prac
dyplomowych (jeśli dotyczy ocenianego kierunku), a w przypadku kierunku lekarskiego także
nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia z zakresu nauk klinicznych.
5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów
i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym sformułowanych
w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów,
która poprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie i ocena skutków tych działań.
6. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów,
w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a także
informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych.
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